Maria Fernanda Munhoz

Festival de
Marchinhas
deﬁne ﬁnalistas

Na sexta-feira (6) e no sábado
(7), o júri do 8º Festival de Marchinhas seleciona os 10 ﬁnalistas
do concurso, que será decidido no
domingo (8). As seletivas e a ﬁnal
são abertas ao público e acontecem
às 20 horas, no Largo do Quartel.
PÁGINA 4
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Juca Teles desfila em Moreira

Fernando Noronha

O bloco Juca Teles inicia as comemorações de carnaval em
Moreira César neste sábado (7). A concentração acontece
a partir das 16 horas em frente à Caixa Econômica Federal,
no Terra dos Ipês 2, e o bloco seguirá até a praça do Vale das
Acácias. No outro sábado (14), será a vez do Juca Teles desﬁlar
em Pindamonhangaba.
PÁGINA 5

Doze mil
alunos voltam
às aulas
Mais de 12 mil estudantes
das creches e escolas municipais de Pindamonhangaba
retomam as atividades na
segunda-feira (9). No dia 13
de fevereiro haverá uma reunião com os pais dos alunos
sobre os kits escolares, que
serão entregues pelos professores.

Distrito terá centro de
esporte, educação e lazer
O Centro de Artes e Esportes Unificados
de Moreira César vai oferecer diversas atividades à população. Em construção na avenida
das Orquídeas, entre o Liberdade e o Vale das

Acácias, o CEU das Artes contará com auditório, telecentro, biblioteca, quadra poliesportiva, playground, pista de skate, local para alongamento, dentre outros.
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NUBLADO COM PANCADAS DE
CHUVA À TARDE, MUITAS NUVENS

Nesta edição, a Tribuna
traz os preparativos dos blocos carnavalescos Jardinzão
e Vai que Cola. O Jardinzão
está completando quatro
anos e vai desﬁlar pela segunda vez nas ruas da cidade.
O Vai que Cola, que nasceu
da ideia de um grupo de boleiros, quer retomar a magia
do carnaval de antigamente e
promete contagiar os foliões
com sua música e bateria.

2º CADERNO

PÁGINA 7

19º

‘Vai que Cola’
e ‘Jardinzão’
prontos para
carnaval

30º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE

Prefeito e subprefeito
visitam as obras
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Hora da economia

O

s últimos meses têm sido preocupantes para o Brasil. O nível dos
reservatórios de água, em grande
parte do País, está bem abaixo da capacidade. O que fornece água para boa parte
da Grande São Paulo, o da Cantareira, por
exemplo, está a quase zero.
Em Pindamonhangaba, que é abastecida
com água tratada do rio Paraíba do Sul, os
níveis ainda não são preocupantes, porém
vale o alerta. Assim como em vários pontos do Brasil, não se pode tomar como base
apenas o volume de água dos reservatórios,
mas também o índice de precipitação de
chuvas nas cabeceiras. Segundo dados da
Sabesp, não choveu na região das bacias hidrográﬁcas que compõem diversos rios da
região, que possuem leitos na divisa entre
São Paulo e Minas Gerais. Os fenômenos do
calor e da seca - que vêm castigando o país
nos últimos meses - e do inverno rigoroso em algumas regiões do Hemisfério Norte –,
por exemplo, têm duas causas: a primeira é
a de um ciclo natural do planeta, que modiﬁca temperatura, ventos, chuvas; a outra
tem a ver com o aquecimento global que,
além do óbvio, que é esquentar, também
modiﬁca as variações climáticas – podendo antecipar, adiar e até eliminar processos
naturais. Pesquisadores da Universidade de
Kansas, nos Estados Unidos, atribuem boa
parte das mudanças no ciclo de temperaturas, ao aquecimento global. De acordo com
eles, para o Brasil as previsões para as próximas décadas podem ser ainda piores em
relação à onda de calor e à seca deste ano. O
que podemos fazer, hoje, é adotar medidas
educativas para economizar água, energia e
alimentos. Mudar a nossa consciência, pois
no futuro, não tão distante assim, já estaremos sentindo o reﬂexo de tudo isso.
E não pensem que esses dias de chuva adiantaram, porque não serviu de muita coisa.
Portanto, fechem a torneira.

S TERRA

om da

ARENA 101 Pinda: 7/2 (sábado) – Bloco do Barbosa, Os
Estrambelhados e Juca Telles.
www.arena101.com.br. Lista vip
com Luzera – 9171-8990 e 78119776.
BAR DO SANTISTA Pinda:
7/2 (sábado) – André Guedes.
Som ao vivo quarta e ﬁns de
semana, com ótimos artistas. CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta
Banda ao vivo. Elas free até 1h.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile
todo sábado às 19h com banda
ao vivo: 7/2 – Ademar e Banda.
21/2 – Antonio Marcos. 28/2
– Anjinho do Vale. 14 e 17/2 –
Bailes de Carnaval com som mecânico. Somente para pessoas
a partir de 50 anos. Sócios não
pagam e não-sócios R$ 5 por baile. Quem quiser se associar basta
levar duas fotos 3 x 4, e pagar
R$ 10 mensais. Informações com
Luiz Gongaza (012) 3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 7/2 (sábado) – O Rappa.
Projeto Verão. Via Dutra, divisa
Guará/Lorena

Tribuna do Norte
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Paróquia realiza ‘Christophorus Night’
Divulgação

A Paróquia São
Cristóvão do bairro Cidade Nova,
organiza neste sábado (7) a terceira edição da festa
‘Christophorus
Night’, edição de
carnaval. A festa
começa a partir
das 19 horas com
a missa pagodeira. No total serão
quatro horas de
festa com a animação do DJ Rodrigo
Melo e a banda
Cristo Samba. A
entrada é gratuita.
Mais informações pelo telefone
9 9185-1295.

Tributo a Bob Marley no Rancho Fundo
Divulgação

Aniversário da Dona Ana
Divulgação

Na última segunda-feira (2), quem comemorou
mais um ano de vida foi
a mãe do cônego Geraldo
Carlos da Silva, pároco da
Paróquia São Vicente de
Paulo. Dona Ana Francisca
da Silva completou 98 anos
de muita saúde e devoção.
O desejo do ﬁlho e de todos
os que convivem com ela, é
que D. Ana tenha sempre
saúde, disposição e muita
alegria para comemorar as
primaveras vindouras.

“... É DIFÍCIL OLHAR NOS SEUS OLHOS e ver que não me
ama, mais eu segui o caminho mais certo e você só ﬁcou pra
trás...”– Paula Fernandes
João Paulo Ouverney
CHÁCARA DO GALVÃO Pinda: 6/2 (sexta) – César Barbosa e
Banda. Vaca atolada na faixa. Estrada do Piracuama, 3.805, bairro
Mandu.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza baile no Recinto São
Vito (Moreira César) em 8/2 –
Banda Baila Brasil. Tel (12) 36422087.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Bailes com as melhores bandas
ao vivo toda QUARTA-FEIRA e
DOMINGO, às 20h. Tel. 36335389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: 7/2 (sábado) – Baile
Hawaii. Banda Rasta Ela e Dj Toni
Balada. Estrada Pinda-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: 7/2 (sábado) – Banda Defenisom. Tel (12)
3674-2413.
FERROVIÁRIA Pinda – Som
ao vivo no deck da piscina SEXTA-FEIRA: Associado em dia não
paga e pode retirar dois convites
na secretaria. Não sócios: H R$
10 e M vip até 23h30, e R$ 5 após
esse horário. Tel (12) 2126-4444.

Fundação Dr. João Romeiro

Programação: 6/2 – Nota Samba
(pagode). 13/2 – Sou do Samba
(pagode). 20/2 – Bruno & Hyago.
27/2 – Anjinho do Vale.
FERROVIÁRIA Pinda Carnaval: 11/2 (quarta 19h) – Bloco da
Academia desﬁlando pelas principais ruas da cidade. Camiseta
custa R$ 25 com direito a três
latas de cerveja ou refrigerante.
Animação da Banda Furiosa.
FERROVIÁRIA
Carnaval
2015: 13/2 (sábado 21h30) –
Deck da piscina – Grupo Sou do
Samba. 14 a 17 (22h) – Quatro
bailes noturnos. Banda Swinga
Brasil. Dois puxadores de samba
do RJ. 15 a 17/2 (15h) – 3 matinês. Banda Swinga Brasil.
FESTIVAL DE MARCHINHAS Pinda: De 6 a 8/2 na Praça
do Quartel. Inscrições até 23/1
na sede do Departamento de Cultura.
MANGUEIRÃO Pinda: Bailão sertanejo/forró toda sextafeira: 6/2 – Banda Gold. 13/2
– Bruno & Hyago – Pré-carnavalesco. 20/2 – Nova Dimensão.
O baile aos domingos estará de

volta após o Carnaval. O ingresso
custa R$ 10 para homens e R$ 8
mulheres. Telefone para contado:
(012) 9708-2011.
MUTLEY Taubaté: 6/2 (sexta) – Noite da Porca e Parafuso.
Banda Like in Box. 7/2 (sábado)
– Banda Mr. Kurk. Tel (12) 3632554.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
5/2 (quinta 20h) – Telão Rock
n’roll. Entrada free. Skol a R$ 3,50
a lata. 6/2 (sexta 23h) – Festival
In Moral Hardcors Metal Noah.
7/2 (sábado 20h30) – Eguy.
Walloween. 08/02 (domingo 20h)
– Sunday Light. Telão Rock n’Roll.
ÓPERA MIX Pinda: 6/2
(sexta) – Quem for à Micareta
e Bloco do Cupim pagará R$ 10.
12/2 (quinta) – Esquenta Carnaval. Banda Espora. 20/2 (sexta)
– Wagner Silva. 21/02 (quinta) –
Ressaca do Carnaval. Antiga Vinil.
PINDABAR Pindamonhangaba: QUARTA – Quartaneja.
QUINTA (5/2) – Renan Mareso.
Toda quinta videokê. Elas vip até
23h. 6/2 (sexta) – Grupos Seke
Samba, e Marra de Pretinho. Pa-

O ‘Rancho Fundo’, localizado no Piracuama, apresenta neste
domingo (8), uma festa em tributo aos 70 anos que o cantor reggae
Bob Marley faria se estivesse vivo.
A partir das 19 horas acontecerá o
especial show ‘Bob Marley Acústico’ e apresentação do grupo internacional ‘E Chapa ti (Feito pra
você)’.
Os convites estão sendo vendidos a R$ 5 no Depósito de Bebidas
Lara 24 horas.

Sabesp alerta sobre
mensagens falsas em
aplicativos de celular
A Sabesp esclarece a população de São José dos Campos
que, apesar da crise hídrica, tem
garantido o abastecimento para
a região. Para informar sobre os
serviços emergenciais e programados, a empresa recorre à
imprensa local para divulgação.
A Sabesp não utiliza aplicativos
para este tipo de informação. A
empresa também está à disposição dos clientes para esclarecimentos pela Central de Atendimento pelo número 0800 055
0195, que funciona 24 horas. A
ligação é gratuita.

gode em dose dupla. 7/2 (sábado) – Micareta Esquenta Folia.
Grupos Mais Que Amigo, Nota
Samba, Dj e bateria nota 10.
SEGUNDA – Sertanejo. Cerveja
Itaipava a R$ 1 a noite toda. Tel
(12) 3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
PLANETA PIZZA Moreira César: 7/2 (sábado) – Vandi
e Vander. Tel (12) 3637-3889 e
3637-5786. Al. Das Grevíleas,
689, Terra dos Ipês.
RANCHO FUNDO Pinda:
08/02 (sábado) – Tributo a Bob
Marley. 19h – Especial Bob Marley. 10 às 22h – Piscina. Grupo
“E Chha Pa ti”. Pulseiras R$ 5 à
venda em Tribos Rasta (Pinda)

e O Butico (Temembé). Estrada
Pinda- Piracuama, bairro Mandu
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 6/2 (sexta) – Enriko & De
Marcos.
13/2 (sexta) – Carna Santa
Fé. Rodrigo & Santa Fé.
RECANTO CAIPIRA Pinda, no
Sindicato Rural: 5/2 (quinta) –
Washington dos Teclados. 7/2
(sábado) – José Luiz (SJC). Tel.
(12) 3648-4036 e 9775-0389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: 7/2 (sábado) – Bregafolia. Banda Fullagas + Dj. Prêmios às melhores fantasias. Traje a caráter até 23h paga R$ 10
com consumação. Telefone (12)
3652-2120.

DESTAQUE DA SEMANA
Paixão Nativa:
Pessoas de Pinda e do Vale podem
divulgar perﬁl e buscar sua alma gêmea

A Rádio Nativa de São Paulo, sintonizada nos 95,3 MHz FM,
apresenta toda noite às 22 horas o programa Paixão Nativa, um
dos melhores do gêneros. A apresentação é do radialista Leandro
Sene. Os ouvintes e Pinda e região podem participar do quadro
Mural de Recados e publicar seu perﬁl, procurando um par romântico. A Fan Page da Rádio é acessado pelo link: www.facebook.com/
RadioNativa. Os ouvintes podem também participar pelo watshapp:
(011) 96851-4556 e sintonizar a rádio pela internet no link: www.
facebook.com/RadioNativaFMSP.
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cidade
Alunos da Rede Municipal
voltam às aulas na segunda-feira
As aulas na Rede Municipal
de Ensino retornam nesta segunda-feira (9). Mais de 12 mil
alunos matriculados nas 13 creches e 39 escolas, que englobam
pré-escola e ensino fundamental, serão recebidos por professores e gestores.
De acordo com informações
da Secretaria de Educação da
Prefeitura de Pindamonhangaba, os pais e responsáveis pelos
alunos participarão, no dia 13
de fevereiro, de uma reunião específica para a entrega dos kits
escolares. Cada professor fará a
entrega dos kits dos alunos de
sua classe, simultaneamente em
todas as escolas.
Todos os alunos receberão um
kit, dividido entre educação infantil e ensino fundamental. Os
kits escolares contêm materiais
básicos como cadernos, lápis,
borracha, apontador, material de
pintura e arte, entre outros.
Acolhimento de
profissionais e alunos
“O acolhimento às equipes escolares foi pensado com
muito carinho pela equipe de
liderança da Secretaria de Educação e Cultura. Reuniões especiais com gestores, professores e
funcionários têm ocorrido nesta
semana, para que todos possam
assumir um compromisso compartilhado para que se alcance a
excelência em educação na Rede
Municipal de Ensino”, explicou
a diretora pedagógica da Secretaria de Educação.
Ela informou, ainda, que
nestas reuniões também têm
sido preparadas atividades lúdicas para a acolhida dos alunos,
atividades de integração entre
os profissionais e as famílias dos
alunos e outras orientações im-

Arquivo TN

Mais de 12 mil alunos da pré-escola e ensino fundamental retornam às 13 creches e 39 escolas municipais
portantes para o início do ano letivo. “Um período de adaptação
também está sendo organizado
em todas as unidades escolares
para que alunos e familiares
possam conhecer as equipes, o
ambiente das unidades e fortalecer os vínculos entre a escola,
a creche e os munícipes. Afinal,
a educação, como direito da
criança, do adolescente, do jovem e do adulto, é construída
com a contribuição de todos”,
explicou a diretora.

Investimento
em melhorias
Para este ano, a Secretaria de
Educação terá novidades como
a formação de professores da
Rede Municipal para o uso das
lousas digitais e desenvolvimento de projetos de inovação metodológica com uso de outros
equipamentos e recursos, como
notebook, PC Tablet, máquinas
digitais, ente outros.
“A Secretaria de Educação
busca, continuamente, o aper-

feiçoamento do atendimento ao
público, com respeito às necessidades dos alunos e das comunidades onde as unidades escolares
estão inseridas”, destacou a secretária municipal de Educação.
“O planejamento das atividades
pedagógicas das escolas e creches
e a realização de projetos de responsabilidade social e cidadania
propiciarão momentos singulares de aprendizagem integrando
professores, alunos, funcionários,
gestores e demais pessoas em

torno de temas essenciais como
o da sustentabilidade socioambiental”, disse a secretária, complementando: “A excelência em
educação é um compromisso
compartilhado. Que todos os alunos tenham um excelente retorno e que possamos contar com a
parceria dos pais na vida escolar.
A Secretaria de Educação continuará, neste ano, realizando um
trabalho pautado na seriedade,
no respeito e na transparência”,
concluiu.

Jovens podem participar de oficinas gratuitamente
Divulgação

Os jovens de Pindamonhangaba podem
procurar as bibliotecas
municipais, os telecentros ou o Fundo Social
de Solidariedade para
participar das oficinas
do projeto “Pinda Consciente”. Para se inscrever é preciso apresentar
o RG e comprovante de
endereço.
Esta é uma ação de
prevenção e orientação
que utiliza a linguagem
de culturas urbanas.
As atividades tiveram
início em 2013 e o produto deste trabalho foi
um CD com músicas
criativas.
As ações do Pinda
Consciente estão sendo
ampliadas e durante o
ano serão realizados
trabalhos com temas
transversais. Estas oficiOficinas usam
linguagem urbana para
conscientizar os jovens

nas têm como proposta
a criação de músicas.
Em fevereiro o tema é
Doenças Sexualmente Transmissíveis; em
março, Violência Contra o Jovem; abril será
Conscientização Sobre
o Uso da Água, e assim
por diante.
Na primeira semana
de cada mês os alunos são apresentados
ao tema; na segunda,
recebem auxílio para
produção textual; na
terceira, realizam o
início das gravações e
fazem as edições dos
trabalhos e no final de
cada mês participam do
Tarde na Rua.
Este projeto tem
como parceiros o Departamento de Assistência Social, por meio dos
telecentros, Departamento de Cultura, Departamento de Turismo,
bibliotecas municipais,
Funvic-Fapi, Lar Irmã
Júlia e Coalizão.
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carnaval
Tribuna do Norte
Festival de Marchinhas abre Carnaval de Pinda
Arquivo TN

Intérprete e compositores de “Uma Bem Gelada”, marchinha vencedora de 2014

APRESENTAÇÃO DIA 6
ÀS 20H, NA PRAÇA DO QUARTEL
MARCHINHA

LETRA E MÚSICA

INTÉRPRETE

CIDADE

1. Ratos na

Augusto Gomes

Augusto Gomes

Taubaté

2.

José Hugo de Carvalho Maciel

Socó Batera

Pinda

Hamilton Vieira Pires

Hamilton, Rhosana Dalle e Suelyr Fadu

Pinda

Zizo

Thais Ribeiro

Amilton Faria

João Bylaw

São Luiz do
Paraitinga
Pinda

Rute Eliana, Rafael Donaise e
Fabiana Abrão
Fernando Antonio Giorgio
Zamith
Jorge Luiz Cesar Ribeiro

Rute Eliana, Rafael Donaire e Fabiana
Abrão
Fernando Zamith, Adilson e P.A.

Pinda

Jorge Luiz e Osvalte

Pinda

Wagner Muzak

Wagner Muzak

Pinda

Wesley da Rosa Lopes e Marcos
Paulo G. Ferraz

Wesley da Rosa Lopes e Marcos Paulo G.
Ferraz

Pinda

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gaiola
A Petrobras
é nossa?
Só mais um
golinho
Quarta Feira
de Cinza
A Perereca
da Maricota
Atrás do Tá
TáTá
Marchinha
Legal
Amante de
Carnaval
Chama o
Bombeiro
Todo Mundo
na Avenida...
Criançada
Reunida

LETRA E MÚSICA

INTÉRPRETE

Programa de rádio reuniu participantes do Festival de Marchinhas e
empresários da cidade
CIDADE

João Antonio Romão Neto

Socó Batera

Pinda

2.

José Mario Leopoldino da
Cunha

Marinho Cunha e Donizete

Pinda

Carlos Alberto Pereira Bastos e
Maria de Fatima P. Bastos
Marcos Catarina

Carlos Alberto
Marcos Catarina

5. Brucutu

Alcides

Alcides, Debora e Wesley

São Bento
do Sapucaí
Belo
Horizonte
Pinda

6. Sou Mais

Roni Valk

Roni Walk E Helen Sarapeck

7.

Guilherme Ribeiro

Walquiria

Rio de
Janeiro
Pinda

Tavinho Limma

Tavinho Lima

Ilha Solteira

9. Pé na Cova

Osvalte B. Costa Junior

Osvalte e Jorge

Pinda

10. Vou de

Bianca Santos

Bianca Santos e Ana Claudia Souza

Taubaté

3.
4.

8.

Pinda
A Confete e
Serpentina
A Foca

Vuvuzela

Festival é tema de
programa de rádio

Pinda

1. Vem que a

festa é sua
Sem cerveja
não existe
carnaval
Ariando
OpleNário
Mil Carnavais

participantes que serão avaliados pela
comissão julgadora, durante as apresentações, ao vivo, no Largo do Quartel. no
total, participarão marchinhas de São
bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, rio de Janeiro, ilha Solteira, Taubaté,
belo horizonte, além de 13 selecionados
de Pindamonhangaba.
os vencedores receberão a seguinte
premiação: troféu de melhor figurino; troféu “Franco Netto” para a melhor torcida;
troféu “hélio Camargo” para o melhor intérprete; e, para as melhores marchinhas,
o troféu “maestro arthur dos Santos” (4º
lugar); troféu “Celso Guimarães” e R$
609,55 (3º lugar); troféu “Zé Sambinha”
e R$ 1.218,35 (2º lugar) e troféu “Alarico
Corrêa Leite” mais R$ 2.414,30 para o 1º
lugar.
as letras das marchinhas selecionadas
e outras informações poderão ser conferidas no site da Prefeitura de Pindamonhangaba www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, clicando no banner do festival
de marchinhas.

Divulgação

APRESENTAÇÃO DIA 7
ÀS 20H, NA PRAÇA DO QUARTEL
MARCHINHA

o Carnaval de Pindamonhangaba
2015 “Caia na Folia” começa neste final
de semana com o 8º festival de marchinhas que, neste ano, homenageia “hélio
Camargo”. os ensaios foram realizados
na quarta e na quinta-feira, e as eliminatórias serão nesta sexta-feira (6) e sábado (7). A grande final será no domingo
(8), às 20 horas, no Largo do Quartel.
o diretor do departamento de Cultura
da Prefeitura destacou que, a cada ano,
o festival de marchinhas homenageia
um dos grandes nomes dos carnavais de
Pindamonhangaba. “o sr. hélio Camargo
foi uma pessoa muito importante para o
carnaval, sendo o responsável por levar a
ferroviária para sua sede atual, entre outros feitos. Uma pessoa comprometida,
que vestia a camisa e era muito envolvido com o carnaval”, explicou. “a cidade
aderiu às marchinhas e temos, hoje, um
carnaval para a família”.
representantes de todo o país se
inscreveram no festival deste ano e a
comissão selecionadora definiu os 20

O 8º Festival de Marchinhas de Pindamonhangaba “Hélio Camargo”e a
programação carnavalesca nos clubes da cidade
foram temas do programa de rádio “O Prefeito e
Você”, desta quarta-feira
(4).
Foram reunidos representantes da organização
do carnaval, da marchinha vencedora do ano
passado, das marchinhas
selecionadas para este ano
(por meio de sorteio realizado pelo Departamento
de Cultura), familiares do
homenageado, além dos

clubes, rede hoteleira e
empresários da cidade,
para uma conversa com o
prefeito de Pindamonhangaba a respeito dos preparativos para a folia deste
ano.
O prefeito da cidade
acredita que a festa de carnaval deve ser uma oportunidade de união das famílias e dos amigos, para
lazer com segurança e infraestrutura. Dessa forma,
a Prefeitura de Pindamonhangaba está apostando
num carnaval de marchinhas, com desfile de blocos
da cidade e convidados de

São Luiz do Paraitinga. A
matinê no Largo do Quartel e os shows na Avenida
do Samba continuam integrando a programação,
que deverá repetir o sucesso de público dos anos
anteriores. “Carnaval é a
participação das pessoas.
Nossa intenção é oferecer
um carnaval com segurança e alegria, que traga as
famílias para a praça, com
espaço para as crianças
se fantasiarem, para os
jovens se divertirem com
shows, tudo com muita
consciência e respeito”,
afirmou o prefeito.

Clubes oferecem programação especial

Os foliões também poderão se divertir nos clubes da cidade

Célia Lima

Os presidentes dos clubes Ferroviária, Paineiras
e clube de Campo Piracuama estiveram presentes
no programa de rádio e
falaram a respeito da programação
carnavalesca
que oferecerão neste ano.
O presidente da AA
Ferroviária, Celso Puppio, informou que o carnaval do clube começa
no dia 11, com o desfile
do bloco da Academia,
acompanhado pela banda Furiosa. Durante a
folia, serão quatro bailes

à noite, no deck da piscina, e três matinês para as
crianças, com brinquedos
e monitores, no ginásio
de esportes. A animação
será com a Banda Swing
e, nos dias 14 e 16, haverá
show com intérpretes das
escolas de samba Mocidade e Mangueira, do Rio
de Janeiro.
O presidente do Paineiras Country Club,
Felipe Pombo, anunciou
que o clube fará uma noite de carnaval na sextafeira (13), com show de

Leandrinho da Mangueira, do Rio de Janeiro.
As tradicionais matinês
serão realizadas no domingo e na terça-feira, a
partir das 15 horas.
O presidente do Clube de Campo Piracuama,
Edmilson Chiconini, destacou a natureza como
ponto principal do clube,
como opção de descanso
e lazer para as famílias se
recomporem nos dias da
folia de Momo. A matinê
do clube será realizada no
domingo, dia 15.

SEXTA-FEIRA

pindamonhangaba
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carnaval
Tribuna do Norte
Arquivo TN

PROGRAMAÇÃO
CArNAVAl ‘CAiA NA foliA’
Largo

Avenida do Samba, na ‘Nossa Senhora do Bom Sucesso’, inteiramente tomada por foliões

AbrAm AlAs
pArA A foliA

O

carnaval de Pindamonhangaba
oferece opções
para todos os
públicos. Quem quiser
aproveitar o samba pode
ir à avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso; quem
preferir um ambiente com
menos agito, pode ficar no
Largo do Quartel.
Em resumo, do que não
está nas demais matérias
deste especial, na noite de
sexta-feira (13) os ritmistas da Beija-Flor ditam
o ritmo do carnaval na
Avenida do Samba, a partir das 20 horas. Depois
desta atração haverá o
bloco Socó da Madrugada
agitando as ruas da região
central ao som de marchinha. A saída será às 23h59

(Bar do Mineiro/
Lanchão Restaurante), às 10h

Arquivo TN

em frente ao Palacete Tiradentes, próximo à agência dos Correios.
Na manhã de sábado
(14), os homens se vestem
de mulher para fazer a
alegria dos foliões na região central, é o Bloco das
Dondocas ‘pulando igual
pipoca’ às 10 horas.
Confira ao lado as atividades que são oferecidas
e prepare a sua fantasia
para brincar o carnaval e
descansar na quarta-feira
de Cinzas.
Carnaval reuniu
milhares de
pessoas em 2014

Moreira César recebe ‘Juca Teles’

Juca Teles sempre arrasta multidão em Pindamonhangaba

Arquivo TN

O Distrito de Moreira César
receberá, pela primeira vez, o
bloco “Juca Teles”, de São Luiz do
Paraitinga, neste sábado (7), a
partir das 16 horas. A concentração será em frente à agência da
Caixa Econômica Federal no Terra
dos Ipês 2 e o grupo seguirá até
a praça do Vale das Acácias, com
muita animação.
O pré-Carnaval “Caia na Folia”
promete ser um grande sucesso.
Para tanto, a Prefeitura de Pindamonhangaba está providenciando
estrutura de caminhão de som e
sonorização, além de segurança contratada. A Polícia Militar
estará presente dando apoio ao
evento, por meio do Capitão Cavalheiro, que deslocará efetivo de
Taubaté e Campos do Jordão para
garantir a segurança no carnaval
da cidade.
Importante lembrar que o ‘Juca
Teles’ retornará a Pindamonhangaba no sábado de carnaval (14),
com saída às 16 horas do Largo do
Quartel, seguindo até a avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
que será transformada, mais uma
vez, em Avenida do Samba.
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Ricardo Piorino cobra
Martim Cesar reitera instalação Vereadores Professor
de uma Academia da Melhor Osvaldo e Magrão são contra conclusão das obras do espaço
Idade na Quadra Coberta
a transposição do Rio Paraíba destinado aos feirantes

Fotos: AssessoriA

de

Os vereadores Professor Osvaldo (PMDB) e Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) afirmam
que são contrários a transposição
do Rio Paraíba do Sul. Segundo
eles, a transposição das águas vai
prejudicar o fornecimento e a qualidade da água na RMVale - Região
Metropolitana do Vale do Paraíba.
Essa é maior seca já registrada nos
últimos 80 anos e, segundo estudos,
se não chover nesse verão e no
próximo - de 2016 - a chuva não
vier em quantidade suficiente, o
Rio Paraíba do Sul se tornará um
novo Cantareira.
O pesquisador da Coppe/UFRJ,
Paulo Carneiro, afirmou que a RMVale e o estado do Rio de Janeiro
não têm outro manancial que possa
ser suprido além do Paraíba do Sul.
E com a quantidade de usos que essa
bacia já tem, uma retirada adicional,
na verdade, trará consequências
imediatas.
O Governo de São Paulo lançou
no dia 30 de janeiro, o “Projeto de
transposição do Rio Paraíba do
Sul”, o qual prevê o desvio de parte
de suas águas para socorrer as represas de São Paulo. De acordo com
reportagem veiculada no último
domingo, dia 1º, no “Fantástico” da
Rede Globo, o Rio Paraíba do Sul
pode não ter água para socorrer o
Sistema Cantareira, devido a maior
seca registrada pela qual o rio vem
passando.

V ereador M artiM c esar

Pede a instalação

P raça
M arechal h uMberto de a lencar c astelo
b ranco , na Q uadra c oberta

de

AssessoriA

O vereador Martim Cesar (DEM) reitera ao Prefeito
Vito Ardito pedido de providências junto ao departamento competente, para que sejam feitos estudos visando a
instalação de uma AMI – Academia da Melhor Idade, na
Praça Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, na
Quadra Coberta.
Considerando que a referida praça tem uma dimensão
razoável para implantação de uma AMI, além de ser bem
arborizada o que favorece a prática esportiva promovendo
uma melhor qualidade de vida aos moradores e esportistas.
Loteamento São Sebastião
O vereador Martim Cesar reiterou ao Poder Executivo
providências junto ao departamento competente, para
que seja feita uma calha na esquina das ruas João Thiers
Fernandes Lobo com a Antônio Augusto Rodrigues, no
Loteamento São Sebastião, visando facilitar o escoamento
da água pluvial, que está empoçando no local.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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de uMa acadeMia da Melhor idade na

No reservatório de Jaguari,
em São Paulo, se planeja fazer
a transposição do Rio Paraíba
do Sul, obra apontada como uma
das soluções para o problema da
falta d’água em São Paulo. Segundo o projeto, seis motores vão
bombear de 5 mil a 8 mil litros
de água por segundo do Paraíba
do Sul por 20 Km até a represa
de Atibainha, que faz parte do
sistema Cantareira. O objetivo
é abastecer 2 milhões dos 22 milhões de habitantes da Grande São
Paulo. Mas, segundo o especialista em recursos hídricos, Edilson
Andrade, para isso acontecer, os
reservatórios do Paraíba do Sul
precisam se recuperar primeiro.
“Nesta situação de crise, não daria
para passar esse volume para São
Paulo”, afirmou Edilson Andrade
durante entrevista.
O vereador Professor Osvaldo enfatiza que “repudia o referido projeto, o qual, em 2014 foi
condenado por uma Comissão de
Especialistas que fez um estudo
do Paraíba do Sul, encomendado
pelo Governo do Rio de Janeiro,
que desaconselhou qualquer obra
de transposição. “Na próxima
sessão encaminharei, junto com
o Vereador Magrão, uma moção
de repúdio ao Governador de São
Paulo, como forma de protesto
contra a transposição”, finalizou
o Professor Osvaldo.

Vereadores Magrão

e

Professor osValdo

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

“Lentidão na finaLização da reforma
incomoda feirantes e popuLação ”
AssessoriA

O vereador Ricardo Piorino (PDT) está cobrando da
Administração Municipal a
finalização da reforma do
espaço que abriga a Feira
Livre em nossa cidade. De
acordo com o vereador, as
reformas ainda encontramse inacabadas, faltando
alguns detalhes, especialmente o fechamento lateral,
pois a cobertura não foi
suficiente para proteger o
local, expondo não só os
alimentos, bem como os
próprios feirantes e clientes ao sol e à chuva. “Os
munícipes que frequentam
o local e os feirantes que lá
trabalham estão impacientes, aguardando da Administração a conclusão da
reforma o mais rápido pos-

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) vem desde 2013 preocupado com o problema da iluminação
pública, cuja manutenção deverá
ser realizada pelo município a partir
de 2015.
“Encaminhei o requerimento
n° 1292/2013, de 15 de fevereiro
de 2013, solicitando ao Executivo
informações com relação ao serviço
Fotos: AssessoriA

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

de iluminação pública, que passaria
a ser de obrigação das prefeituras a
partir de 1º de janeiro de 2015. Em
2014, reiterei estas informações através dos requerimentos 1207/2014 e
1969/2014, porém até o momento
nenhuma informação concreta me
foi passada, e isto nos preocupa,
pois quem pagará esta conta? Como
o município pretende absorver esta
carga de responsabilidade que está
sendo repassada? Como será feito
com relação a mão de obra desta
nova responsabilidade? São estas

as perguntas que fazemos e ainda
não obtivemos a resposta”, explica
o vereador Roderley Miotto.
Preocupado com as principais
condutas e procedimentos a serem
adotados em relação a transferência
dos ativos de iluminação pública da
união aos municípios, bem como
a mão de obra e o pagamento dos
custos, o vereador Roderley Miotto
protocolou novamente um requerimento reiterando ao Executivo
Municipal as informações, sobre a
cobrança da CIP – Contribuição de
Iluminação Pública e se a prefeitura
já começou a fiscalizar as condições
dos braços de iluminação pública
que foram transferidos ao município.
“Trata-se de um assunto seríssimo, pois toda a mão de obra agora
tem que ser feita pela prefeitura, ou
empresa contratada, não podemos
esperar para tomar atitudes.
Tem cidades que esta cobrança
não foi aprovada pela Câmara, inclusive já existe uma liminar dada
contra este novo tributo. Votei contra
esta cobrança que onera mais ainda
a população. Vou buscar junto ao
Ministério Público respaldo contra
a cobrança de mais este imposto”,
destaca o vereador Roderley Miotto.

prestado na Unidade Básica de
Saúde ou em domicílio pelos
profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários
de saúde) que compõem as
equipes do PSF. Assim, esses
profissionais e a população
acompanhada criam vínculos
de corresponsabilidade, o que
facilita a identificação e o
atendimento aos problemas de
saúde da comunidade.
“O Morumbi e o bairro da
Água Preta tem uma população grande e o PSF ajudará
a todas as famílias que neles
residem, pois terão mais um
local de atendimento médico nas proximidades de suas
casas. Continuamos, desta
forma, priorizando a saúde
da comunidade”, ressaltou
o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.
AssessoriA

de

sível”, observou Piorino.
Araretama/Arco-Íris
Ricardo Piorino solicitou também providências
da Administração para a
limpeza e eliminação de
bichos nocivos na “Casa
do Jovem”, localizada no
residencial Arco-Íris - Araretama.
Santa Luzia/São Judas
Atendendo solicitação
dos moradores dos bairros
Santa Luzia/São Judas, o
vereador Ricardo Piorino
solicitou providências junto
à Secretaria de Obras para
o recapeamento do piso
asfáltico de diversas ruas
e avenidas destes bairros,
bem como a pintura das
sinalizações de trânsito
necessárias.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“principaL meta do psf é atuar em ações de
prevenção , promoção e recuperação de saúde da comunidade ”

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) apresentou,
na última sessão ordinária da
Câmara realizada no dia 02
de fevereiro, requerimento no
qual solicita estudos e providências da atual Administração visando a implantação do
“Programa Saúde da Família”
(PSF) no bairro Morumbi. O
PSF atenderá aos moradores
do Morumbi e de outros bairros adjacentes, como Água
Preta, Vila Suíça e Andrade.
O Programa Saúde da Família - PSF tem como seu principal propósito levar a saúde
para mais perto das famílias
e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. A
estratégia do PSF prioriza as
ações de prevenção, promoção
e recuperação da saúde das
pessoas, de forma integral e
contínua. O atendimento é
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Vereador ricardo Piorino

Roderley Miotto vota
Dr. Marcos Aurélio
contra a cobrança da nova cobra implantação do
taxa de iluminação pública PSF no bairro Morumbi
“desde 2013 venho aLertando a administração sobre o
probLema da iLuminação púbLica que passou a ser responsabiLidade dos municípios. quem vai pagar a conta?”

de

ORDEM DO DIA
3ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 09 de fevereiro de 2015,
segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei Complementar n° 11/2014, do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a regularização da doação de imóveis nos Loteamentos de Interesse Social ocupados há mais de 5 (cinco) anos”.

II. Projeto de Resolução n° 08/2014, do Vereador Professor Osvaldo
Macedo Negrão, que “Altera o inciso XI e o Parágrafo Único do
Art. 269 do Regimento Interno”.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
AssessoriA

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

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

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

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
Assistentes

AssessoriA

de

de

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)
e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br
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Mobilização contra dengue e chikungunya

acontece nesta sexta-feira e no sábado

O Ministério da Saúde
solicitou a todos os municípios, ações de combate
à dengue e chikungunya.
O país inteiro vai se mobilizar no sábado (7) e
em Pindamonhangaba as
ações também serão feitas
nesta sexta-feira (6). As
unidades de saúde contam
com o apoio dos moradores para eliminar todos os
possíveis criadouros.
Os proﬁssionais das
unidades de saúde farão
orientações aos moradores das 8 às 11h30. A população deve contribuir
com o trabalho dos agentes abrindo as portas de
casa, pois, há um grande
número de residências
fechadas e muitas delas
podem conter focos. De
janeiro até o dia 3 de fevereiro foram conﬁrmados
10 casos autóctones.
De acordo com as informações da Secretaria

de Saúde da Prefeitura de
Pindamonhangaba, o problema é o mosquito, combatendo-o não há haverá
registros da doença, é necessária conscientização
e mudança de hábito, assim, os possíveis criadouros serão eliminados e não
acontecerá a proliferação
do mosquito.
Os proprietários de terrenos devem mantê-los
limpos, do contrário, vão receber multa. Também está
tramitando uma lei para
que os donos de residências
onde sejam encontradas
larvas sejam multados.
Ações em
Moreira César
No dia 7 os proﬁssionais do Controle de Vetores farão arrastões, bloqueios e nebulizações nos
bairros Vila São Benedito, Vila São José, Pasin e
Mantiqueira. Estas áreas
foram selecionadas por-

Unidade de Saúde

Divulgação

Participação dos
moradores é
fundamental para
eliminar os
criadouros

que há registros de casos
nesta região.
Todo morador pode e
deve reservar dez minutos em um dia da semana
para ﬁscalizar a própria
casa. Ralos internos e externos, calhas, bebedouro
de animais, vasos de plantas, entre outros objetos
podem ser criadouros do
Aedes aegypti.

Ação

Araretama 2

Entrega de panﬂetos na unidade para usuários em geral, às
10h30 orientação sobre prevenção para os pacientes que chegarem à unidade para marcar consulta.

Araretama 3

Orientações sobre dengue à população na praça da Escola
Elias Bargis, vistoria nas reciclagens e casas.

Cidade Jardim

Palestra informativa na recepção, entrega de material educativo e vídeos informativos.

USB Vila São
Benedito

Caminhada com todos os funcionários pelo bairro, casa a casa
com orientação e distribuição de panﬂetos. Ficarão funcionando
na unidade os serviços essenciais de recepção, procedimento,
farmácia, curativos e entrega de leite. No período da tarde uma
equipe de acolhimento ﬁcará na entrada do posto para orientações sobre dengue, atendimento normal.

Maricá
Triângulo
Castolira
Bela Vista

Panﬂetagem e palestra no grupo Hiperdia.
8h30 Panﬂetagem e caminhada pelo bairro, às 14 horas mobilização com caminhada e cartazes.
Arrastão das 8 às 11h30.

Eleição da presidência
do Conselho Municipal
de Saúde hoje
O Conselho Municipal
de Saúde está passando
pelo processo eleitoral
para a formação do colegiado que conduzirá os
trabalhos no triênio 2015
- 2018. A eleição da presidência do órgão acontece
nesta sexta-feira (6), às 18
horas, no CEM - Centro de
Especialidades Médicas,
no 1º andar.
Para representar a sociedade civil, 38 munícipes se inscreveram, 13
representantes dos trabalhadores e 10 das entida-

des prestadoras de serviços de saúde.
De acordo com a presidente
da
Comissão
Eleitoral, as eleições do
colegiado para compor o
Conselho Municipal de
Saúde ocorreram com
tranquilidade nos quatro
seguimentos, cumprindo
o edital e o regimento.
“No dia 30 de janeiro
recebemos ofício da Secretária da Saúde indicando os representantes
do Gestor, nos dias 2 e 3
de fevereiro a comissão

organizadora foi até as
unidades de saúde para
recolher os votos dos
trabalhadores de saúde,
dia 3 de fevereiro reuniram-se os prestadores de
serviços de saúde na Secretaria da Saúde, onde
elegeram entre os mesmos quem ocuparia as
vagas no Conselho e no
dia 3 de fevereiro ocorreu
a votação dos usuários
dos serviços de saúde no
Centro de Especialidades
Médicas”, revela a presidente da comissão.

Toda equipe, inclusive o médico, farão panﬂetagem
de casa em casa.

Feital

Reunião de grupo com usuários do Viva Leite e sala de espera.

Cidade Nova

“Apitaço” pelas ruas do bairro para sensibilizar a população.

Bonsucesso

Pedágio na entrada do Loteamento Queiroz, roda de conversa às 10 horas com os moradores da Cerâmica Engelaura.

Divulgação

Ação na escola Wilson Pires no intervalo das aulas - música
e agente comunitária de saúde vestida de mosquito transmissor
Jardim Imperial
da dengue, distribuição de folhetos e fala lúdica, das 9h30 às
9h50 e das 15h30 às 15h50.

Goiabal
Cisas I, II e III
Jardim Eloyna

Palestra com grupo de puericultura, abordagem a todos os
pacientes que comparecerem à unidade, panﬂetagem nas casas
pelos agentes comunitários.
Palestra com grupo Hiperdia e caminhada.
Sala de espera, pauta dengue, agente comunitária de saúde,
enfermeira à disposição dos moradores durante o dia todo.

Vídeos e palestras com pessoas atendidas pelo programa de
Araretama I Nova leite e agendam consultas, panﬂetagem nas imediações da uniEsperança
dade, há a possibilidade de uso de caracteres como chapéu em
formato de mosquito.
Jardim Regina
Santa Cecília
Cruz Grande

Sala de espera, pauta dengue, reunião com líderes religiosos
e ﬁlme de dengue.
Caminhada no bairro.
Casa a casa com orientações sobre higiene e eliminação de
criadouros e panﬂetagem.

Crispim

Abordagens na sala de espera.

Centro

Panﬂetagem em todos os setores da unidade.

Projeto é realizado em todo segundo e quarto domingo de cada mês

DANÇA CIRCULAR RETORNA NESTE DOMINGO
As rodas de
dança circular
retornam ao Bosque
da Princesa neste domingo (8), a
partir das 10 horas.
Parceria entre o
Departamento de
Cultura e a Baú Arte
e Cultura, as ativi-

dades gratuitas são
ministradas pelo
casal Bebel Moraes
e João Junqueira.
A dança circular
é indicada para pessoas de todas as idades e contribui para
a socialização, bem
estar e coordenação

motora, além de ser
uma atividade física
de baixo impacto.
Caso o dia
amanheça chuvoso,
a atividade será
realizada na quadra
do Lar São Judas.
Todos estão convidados a participar.

Pindamonhangaba
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oportunidades
Tribuna do Norte
Espaço vai oferecer esporte,
educação e lazer em Moreira César
Moradores de Moreira César vão contar
com o Centro de Artes
e Esportes Unificados,
CEU das Artes. O prédio
está sendo construído na
avenida das Orquídeas,
entre o Liberdade e o
Vale das Acácias. A obra
é resultado de uma parceria entre os governos
Municipal e Federal.
O terreno possui 3 mil
m² e o prédio tem aproximadamente 1.950m²
de área construída, distribuídos em dois blocos de uso misto. Neste
espaço haverá auditório
com 60 lugares, telecentro, biblioteca, salas administrativas, recepção e
sanitários com acessibilidade para pessoas com
deficiência. No espaço
externo há pista de skate,
local para alongamento,
quadra poliesportiva e
playground.

Divulgação

O CEU das artes comtemplará espaços para a prática de esportes, lazer e cultura
Divulgação

A equipe que administrará o espaço tem feito
reuniões com a comunidade e visitou o CEU de
Mauá no ultimo dia 13
de janeiro, para acompanhar os trabalhos e
esclarecer dúvidas. A comitiva de Pindamonhangaba foi composta pelo
secretário de Juventude
Esportes e Lazer; diretor
de lazer de Moreira César; membros do Departamento de Assistência
Social, Departamento de
Cultura, Biblioteca Municipal e gestores da co-

munidade onde o equipamento será instalado.
O CEU das Artes compõe
o PAC 2 no eixo Comunidade Cidadã, assim como outros equipamentos sociais de
saúde, educação e segurança
pública. Seu objetivo é integrar num mesmo espaço
físico, programas e ações
culturais, práticas esportivas
e de lazer, formação e qualificação para o mercado de
trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão
digital, de modo a promover
a cidadania.

Prefeito e subprefeito estão acompanhando o andamento das obras

Via rápida empresa é
disponibilizado em Pinda

Divulgação

Os empreendedores que desejarem
abrir um negócio em Pindamonhangaba devem utilizar os serviços do Via
Rápida Empresa, disponível por meio
do link www.institucional.jucesp.sp.
gov.br, e para tanto, será necessária
a utilização do certificado digital, que
pode ser do próprio empresário ou do
contador, advogado ou quem o represente.

O serviço começou a ser oferecido na cidade no dia 2 de fevereiro
de 2015 para agilizar os trâmites
para abertura, alteração de endereço e atividade de uma empresa.
Antes do Via Rápida os interessados deveriam procurar a Prefeitura para dar início ao processo e solicitar a Certidão de Uso de Solo para
funcionamento. Com a mudança,
assim como em outros municípios
que já aderiram ao convênio, como
é o caso de Taubaté, São José dos
Campos, entre outros, o empreendedor precisa acessar o site e seguir
todas as orientações. Todos os processos ocorrerão de forma eletrônica, facilitando também o acompa-

O serviço vai beneficiar e incentivar a abertura de empresas na cidade

nhamento das tramitações.
Em casos de dúvidas sobre o preenchimento dos dados, os interessados podem obter junto ao site da
Jucesp o manual para utilização do
Via Rápida Empresa, bem como en-

trar em contato com o suporte técnico por um dos seguintes números
de telefone (11) 3468-3080, 34683083 ou 3468-3077. O atendimento
é de segunda a sexta-feira, das 8 às
17 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Aos 05 dias do mês de fevereiro de 2015, em reunião extraordinária os membros do Conselho Municipal da Educação de Pindamonhangaba, sob a presidência da Sra. Abigail Cristina
Camilo Zacharias, deliberaram a favor da realização de Convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, e a APAE de Pindamonhanga/SP,
no exercício de 2015, no valor anual de R$ 72.455,94.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.
Abigail Cristina Camilo Zacharias
Presidente do Conselho Municipal da Educação de Pindamonhangaba/SP

Fundo Social e Prefeitura
oferecem cursos
gratuitos
os moradores de
Pindamonhangaba
podem aproveitar as
oportunidades de qualificação que estão
sendo oferecidas pela
Prefeitura e fundo Social de Solidariedade.
O prazo de inscrições
para as atividades do
projeto Cerâmica e Padaria artesanal é de 9
a 27 de fevereiro. São
30 vagas para cada um
dos cursos.
Para se inscrever basta ir à sede do fundo
Social, ao lado da antiga sede da Prefeitura,
no centro da cidade, ou

ao projeto Cerâmica. O
atendimento é de segunda a sexta-feira, das
8 às 11 horas e das 13
às 16h30. É necessário
apresentar RG e comprovante de endereço.
As oficinas de cerâmica irão acontecer as
segundas e quartasfeiras das 14 às 17 horas. Podem participar
crianças, adolescentes,
adultos e idosos. A oficina de padaria artesanal acontecerá as terças
e quintas-feiras, das 14
às 17 horas, e são destinadas para o público a
partir dos 16 anos.

SEXTA-FEIRA
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2º CADERNO
Tribuna do Norte
‘Vai que Cola’ é exemplo de parceria

entre futebol e carnaval
Divulgação

Os amigos aproveitaram os 25 anos do “Grupo Sabadão” para realizar o primeiro ensaio

PARCERIA

P

ara juntar mais amigos e familiares, Luiz Henrique comenta que foi feita uma “parceria” com
um grupo de futebol denominado “Grupo Sabadão” –
amigos que se reúnem no Feital para jogar bola. Dessa
forma, assumiu como presidente da agremiação o Mario Celso e como tesoureiro o companheiro chamado de
Cotonete. Além dos membros do grupo, que comemorou 25 anos de existência no ano passado, os familiares
deles e moradores do Alto Cardoso também compõem
o bloco. Neste dia, também foi realizado o primeiro ensaio da agremiação. Atualmente, os ensaios acontecem
todas às segundas e quartas –feiras, atrás do centro
comunitário do Alto Cardoso.

CORES E ENREDO

A

s cores da agremiação, que estão no abadá, são
verde, vermelho, azul e branco – as mais votadas de uma eliminatória feita pelos membros.
“Nosso samba enredo é inspirado no samba da
Tijuca de 2013, que encurtamos e inserimos o refrão.
Chama-se ‘Deus Thor no carnaval do Vai que Cola’”,
empolga-se o presidente da Comissão de Carnaval.
Além da presidência, ele faz questão de mencionar os
membros da diretoria: Solange, Duda e Fatinha - da
Comissão de Carnaval, e também, Quinho e Márcia,
agradecendo todo o apoio que vem dispensando para
que o carnaval 2015 seja um sucesso.

ANA CAMILA CAMPOS
***
“Hoje, um bloco e amanhã, quem sabe, uma escola. Vai que Cola” – com
essa máxima, o bloco “Vai
que Cola estreia no carnaval de Pindamonhangaba em 2015. “Sempre
em prol do carnaval de
Pinda” é o lema e a disposição dos integrantes,
que pretendem “retomar
o tempo bom do carnaval
do município”. Depois da
folia de 2013, uma turma
se reuniu e decidiu fazer
algo em prol dos saudosos tempos. Seis pessoas foram as precursoras,
entretanto, em 2014, por
vários motivos eles não

conseguiram registrar o
bloco.
“Nossa primeira reunião e data de fundação
aconteceu logo depois do
carnaval de 2014, no dia
19 de abril”, relembra o
presidente da Comissão de
carnaval, Luiz Henrique
Rodrigues, o Português.
Em 2015, foi feita uma
reunião em que foi discutido o nome da agremiação. Inicialmente, seria
algo como Por Quinho –
a junção dos apelidos de
dois membros da Diretoria. Entretanto, a pequena Maria Júlia, com seis
anos de idade, sugeriu:
“Vai que Cola” e o nome
pegou.

FOLIÕES

D

e acordo com Rodrigues, foram feitos 140 abadás – divididos entre 100 foliões, 10 crianças e
30 membros entre diretoria, intérpretes e bateria. “Com
três semanas após o primeiro ensaio, sgotaram os
abadás”, comemora. Entretanto, pode ser que haja uma
lista de espera, se houver desistência de alguma reserva. Por isso, se alguém desejar, pode entrar em contato
pelo telefone 99723-8984 ou pelo Facebook Henrique
Rodrigues ou “Grupo Sabadão”. As camisetas custam
R$ 30 e é preciso pagar na hora de pegá-las.
No dia do desﬁle, haverá concentração do bloco no
centro comunitário do Jardim Bela Vista a partir das
18 horas e os que tiverem devidamente uniformizados
terão direito a água, refrigerante e cerveja. Além disso,
Rodrigues conta que há intenção de distribuir, também,
cachorro quente. “No retorno do bloco, após o desﬁle,
vamos oferecer, ainda, uma canja para repor as energias”, aponta.

Carnavila em prol da Apae Bloco Amigos do

No próximo domingo
(8), a população poderá
participar do I Carnavila - um circuito carnavalesco que vai da Vila São João
até o Pasin, como mais um
atrativo de diversão para
quem mora no distrito.
O percurso terá 2,5km, e

esse será uma espécie de
esquenta para o carnaval
2015.
No local de concentração, na Vila São João,
assim como na chegada
na praça do Pasin, haverá
uma barraca da Apae – Associação dos Pais e Amigos
Divulgação

dos Excepcionais - e toda
renda obtida durante o
evento será revertida para
a instituição
“Pessoas que tiverem
o nosso abadá e quiserem
usar podem ﬁcar à vontade mas toda a população,
mesmo os que não moram
em Moreira, estão convidados a participar”, explica Gérson Leme, organizador do evento e também
é presidente do Bloco do
Cupim.

Jardinzão comemora
quatro anos
Divulgação

PROGRAMAÇÃO:
- Concentração a partir
das 10 horas na praça ao
lado do campo do Colorado, na Vila São João,
com trio elétrico tocando
marchinhas e relembrando os velhos carnavais;
- Saída para o percurso,
junto com o bloco do
Cupim, terá início às 16
horas, percorrendo as
ruas do bairro até a praça
do Pasin;
- Praça do Pasin - banda
ao vivo dando sequência
à folia carnavalesca até
as 21 horas.

Apesar de não ter desﬁlado no “Caia na Folia
2014”, o bloco Amigos
do Jardinzão existe há
quatro anos e, em 2015,
volta a colorir a Avenida
do Samba. Essa é a segunda vez que a agremiação integra o Carnaval de
Pindamonhangaba e, segundo a presidente Sílvia
Silva, vai reunir 150 pessoas para comemorar o
carnaval.

“No dia do Juca Telles, vamos nos encontrar para aproveitar e,
depois, no dia 17, teremos o desfile”, comenta a presidente. Ainda
de acordo com ela, a
agremiação não vende
abadás, porque tratase de um grupo fechado
de amigos e familiares.
“Pessoas de todas as
idades compõem nosso
bloco. Crianças, jovens

e pessoas mais velhas –
o intuito é reunir pessoas que curtem o carnaval. Tínhamos uma
turminha legal e, dessa
forma, resolvemos nos
organizar para formar
um bloco”, destacou.
O Amigos do Jardinzão vai contagiar os espectadores do desﬁle com
uma banda própria que
tocará marchinhas tradicionais do carnaval.
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PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.745, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.
Altera dispositivos da Lei n° 5.717, de 17.10.2014, que Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da
Câmara Municipal de Pindamonhangaba.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1° Acrescenta a alínea “d” ao inciso I do art. 3°, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“I (...)
d) Assessoria da Mesa Diretora”.
Art. 2° A Seção II, do Capítulo I, do Título III passa a ter a seguinte redação:
“Seção III – Da Cheﬁa de Gabinete da Presidência e da Assessoria da Mesa Diretora”.
Art. 3° Fica incluído o Art. 6°A, com a seguinte redação:
“Art. 6°A À Assessoria da Mesa Diretora compete:
I organizar as atividades da Mesa Diretora, bem como observar datas e horários de compromissos
externos.
II controlar os compromissos dos membros da Mesa: marcando audiências, entrevistas, visitas e
outros compromissos, e assistindoa nas funções políticas, bem como acompanhá-los quando se
ﬁzer necessário.
III recepcionar convidados e autoridades, comunicar aos membros da Mesa Diretora reuniões ou
audiências públicas;
IV ﬁscalizar a cedência das dependências da Casa, mediante autorização superior;
V organizar correspondências destinadas aos membros da Mesa Diretora;
VI executar outras tarefas correlatas determinadas pelos membros da Mesa Diretora;
VII manter a interlocução entre os membros da Mesa Diretora com o Presidente da Câmara, bem
como com entidades e Órgãos externos”.
Art. 4° O parágrafo único do Art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo Único. Os empregos de Chefe de Gabinete da Presidência, Assessor da Mesa
Diretora e Assessor Legislativo de Organização e Planejamento serão de indicação exclusiva do
Presidente da Câmara”.
Art. 5° Fica alterado o Anexo I – Organograma da Lei n° 5.717, conforme Anexo I deste Projeto
de Lei.
Art. 6° Fica alterado o Anexo II – Quadro de Empregos em Comissão, com a seguinte inclusão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

LISTA DOS MEMBROS ELEITOS – TRIÊNIO 2015-2018

USUÁRIOS
TITULARIDADE

DADOS PESSOAIS

ENTIDADE

1º Titular

Roseli Aparecida Almeida Bazilio

Paróquia Nossa Senhora do
Bom Sucesso

1º Suplente

José Ribeiro dos Santos

Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba

2º Suplente
2º Titular
1º Suplente
2º Suplente
3º Titular
1º Suplente
2º Suplente

Art. 7° Fica alterado o Anexo IV – Descrição dos Empregos em Comissão e Função de Conﬁança,
com a inclusão das atribuições do Assessor da Mesa Diretora, conforme Anexo II deste Projeto
de Lei.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/valm
ANEXO I – ORGANOGRAMA

4º Titular
1º Suplente
2º Suplente
5º Titular
1º Suplente
2º Suplente
6º Titular

Associação Lúmen
Mentes de Luz

Sergio Vitor Lacorte Moreira

Associação de Moradores do
Pasin

Irene Ribeiro

Associação Lúmen
Mentes de Luz

Paulo Marcos Simões
Maria Lucia de Jesus Silva

Paróquia São Cristovão

Eliane Prado Marcondes

Associação Pró - Coalizões

Francisco Weliton Sampaio Inácio
Maria Olga Marcondes Nunes
Sonia Rejane Campos

1ª Igreja Batista de Moreira
César
Pastoral da Saúde e do Idoso
Paróquia São Benedito
OAB

José Maurilio Lemes da Silva

União dos Aposentados

Vera Lúcia Nunes
José Fernandes Ribeiro
Joaquim Joarez Martins de Castro
Willian Paulo da Silva

Pastoral da Saúde
Paróquia São Vicente de Paulo
Sindicato Nacional dos
Aposentados
União dos Aposentados
Pinda
Sindicato Nacional dos
Aposentados
Associação M. do Araretama

Ronaldo Rogério de Castilho

Paróquia São Vicente de Paulo

1º Suplente

Pedro Herculano de Lima

2º Suplente

Claudio Berenguel Ribeiro

7º Titular
1º Suplente

Maria Aparecida Sebastião Trindade
Joel dos Reis Batista

Paróquia São Cristovão
União dos Aposentados

Estela Aparecida Mulato de Oliveira

Associação Lumen
Mentes deLuz

8º Titular

Antonio Leandro dos Santos

Sindicato Nacional dos Idosos

1º Suplente

Ronaldo Pinto de Andrade

Associação de Moradores
Vila Rica

1º Suplente

Adriane do Carmo Araújo

Associação de Moradores
Vila Rica

2º Suplente

OAB

1º Titular

DADOS PESSOAIS

UNIDADE

André Luiz das Dores de Souza

PA MOREIRA CESAR

1º Suplente

Meilai Jesus Shen

USF CIDADE NOVA

ANEXO II (Altera o Anexo IV da Lei n° 5.717/2014 – DESCRIÇÃO DOS EMPREGOS EM
COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA)
Assessor da Mesa Diretora
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Assessorar politicamente os membros da Mesa Diretora Presidente da Câmara em atividades
internas e externas,
bem como em suas ações legislativas. Organizar, coordenar e controlar as atividades dos membros
da Mesa Diretora, repassandolhes as demandas da população. Estabelecer a interlocução os
membros da Mesa Diretora
com o Presidente da Câmara, bem como com entidades e Órgãos externos.

2º Suplente

Erika Patrícia Sirio

PA MOREIRA CESAR

2º Titular

Alessandra Aparecida Beraldo dos Santos

DESCRIÇÃO DETALHADA
Organizar as atividades da Mesa Diretora, controlando datas e horários de compromissos externos.
Controlar os compromissos dos membros da Mesa Diretora, marcando audiências, entrevistas,
visitas e outros compromissos, bem como acompanhálos quando se ﬁzer necessário.
Assistir aos membros da Mesa Diretora no atendimento aos munícipes e demais autoridades.
Efetuar o controle de prazos referentes a respostas a requerimentos e informações solicitadas.
Apoiar e manter relações com a comunidade.
Recepcionar convidados e autoridades, comunicar aos membros da Mesa Diretora reuniões ou
audiências
Públicas
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelos membros da Mesa Diretora.
Cuidar a interlocução entre os membros da Mesa Diretora com o Presidente da Câmara, bem como
com entidades e Órgãos externos.
ESPECIFICAÇÕES
Escolaridade: ensino médio completo; conhecimentos da área de atuação.
Informática: ambiente Windows/Linux ou equivalente; processador de texto, planilha eletrônica,
gerenciador de
apresentação e internet, dependendo da área de atuação.
Experiência: conhecimentos especíﬁcos na área de atuação.
Iniciativa e complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza complexa; requer
conhecimentos
técnicos e práticos, iniciativa e discernimento para a tomada de decisões; é supervisionado
diretamente pelos
membros da Mesa Diretora.
Esforço físico: normal.
Esforço mental: constante.
Esforço visual: constante.
Responsabilidade sobre dados conﬁdenciais: total.

1º Suplente
2º Suplente

Mario Lucio Grossi Mauricio

USF CRUZ GRANDE

1º Suplente

Marcio Junior de Assis Hudson

2º Suplente

Monica dos Santos Machado

EMAD

4º Titular

Solange Maria de Oliveira Mello

USF Cidade jardim

1º Suplente

Bruno Leonard Dias Carvalho

USF Cidade jardim

2º Suplente

Elisabete Kock Cerqueira Hudson

USF Cidade jardim

USF Goiabal
Sexo: Masculino

USF Bom Sucesso

PRESTADORES DE SERVIÇO

1º Suplente
2º Suplente
2º Titular
1º Suplente
2º Suplente

NOME
Camillo Alonso Filho

PRESTADORA
SANTA CASA

Luciano Rodrigues Nascimento

SANTA CASA

Fabio Lemes Sexo: Masculino

SANTA CASA

Alexandra Neves Manfredini

========================================================================
ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
========================================================================
Às 16 horas do dia 28 de janeiro do ano de 2015, na Sala de reunião do Departamento de
Finanças, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Sidervan Luiz Alves Superintendente do FPMP, Antonio Carlos Bertoni Alvares – Diretor do Departamento de Recursos
Humanos, Rômula Maria Soares e Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta, todos membros do Conselho
de Administração, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste
colegiado adiante referidos.
O Senhor Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo, o Senhor Superintendente deu conhecimento aos presentes do balancete mensal
de Dezembro de 2014, com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi
apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, qual seja, o conhecimento de todos os atos de
benefícios previdenciários concedidos no presente exercício, a saber:
- Restabelecimento de Pensão:
Foi apreciado e aprovado o processo de restabelecimento de pensão para Gabriel Silva Amato
Vieira, considerando a similaridade ao processo nº 24.163/2014, de prorrogação de pensão de
Mayara Priscilla Teixeira Ribeiro, onde houve deferimento do pedido em 18/12/2014, desde que
semestralmente, o autor comprove a condição de estudante universitário junto ao Departamento
de Recursos Humanos.
Por ﬁm, passou ao último item da pauta, abrindo para assuntos diversos, onde foi informado que o
recadastramento foi validado com sucesso, tendo apenas dois segurados bloqueado.
Foi dado conhecimento aos presentes do relatório de apontamentos do Tribunal de Contas SP –
exercício de 2013.
E também foi colocado em discussão e referendado pelos presentes, a renovação do contrato com
a empresa de assessoria ao Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada
conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.
Sidervan Luiz Alves - Superintendente do FPMP
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta - Conselheira
Antonio Carlos Bertoni Alvares - Diretor Depto. RH Prefeitura
Rômula Maria Soares - Conselheira

Titularidade
1º Titular
1º Suplente
2º Suplente
2º Titular
1º Suplente
2º Suplente

Salário
A função de escrevente
apresenta remuneração
de R$ 3.878,07 para trabalhar 40 horas semanais
e, além disso, oferece auxílios para alimentação,
saúde e transporte.

Edital de Notiﬁcação
Controle SEOB-001/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. FRANCISCO JOSÉ DE
ANDRADE, responsável pelo imóvel localizado na Rua Geraldo Luiz Santos, Loteamento
Laerte Assumpção, nº 166, para que tome ciência da Notiﬁcação Preliminar nº 52474/2014,
lavrado em função de obra sem projeto aprovado junto a Prefeitura, infringindo assim o
Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 02 (dois) dias
úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto
em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
CONCURSO Nº 001/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400,
Bairro Alto do Cardoso, edital de Concurso nº 001/2015 referente à “SELEÇÃO DA
LOGOMARCA DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE PINDAMONHANGABA”, com
período de entrega de trabalho do dia 09/02/2015 a 25/03/2015. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 123/2014
Objeto: Aquisição de 500 metros (20 peças) de raia para piscina de 25 metros para os
Centros Esportivos, visando à troca desses materiais que se encontram desgastados ou
quebrados e para a segurança dos usuários para evitar acidentes.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Mega Dados Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 40/15 – Valor: R$ 11.798,00 – Data: 28/01/2015.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.

CEDLAB

Helena Maciel Pereira

CEDLAB

Geni Dias Ramos

APAE

Nome
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Evandro Carlos Gomes
Patrícia Galvão Junqueira

Função
Secretária da Saúde
Diretor Assistência Social
Assessora de Gestão
Estratégica
Diretora do Departamento
de Assistência à Saúde

Maristela Luzia
Veraniza do Prado

Elizabeth Basi Puebla da Nóbrega

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 321/2014

Gestor
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Conselho Nacional de
Justiça, sobre os remanescentes dos concursos
de 2012 e 2013, que pleiteiam o direito de nomeações. Desta forma, o TJ
resolveu divulgar o edital
com um número menor
de oportunidades, ressaltando a existência desta
pendência e que os aprovados no novo certame
poderão ser nomeados
ainda durante a vigência
das nomeações dos remanescentes, desde que não
existam mais candidatos
a serem convocados na
respectiva região.

CEM

Marco Aurélio Vaz

1º Titular

O Tribunal de Justiça
do Estado São Paulo está
recebendo inscrições de
interessados em participar do concurso público
para a contratação de proﬁssionais para o cargo de
escrevente técnico judiciário, que exige ensino médio completo.
O edital da seleção oﬁcializou a abertura de 345
vagas, distribuídas entre
a 2ª e a 10ª Região Administrativa Judiciária, que
engloba 274 municípios
do interior e litoral do
Estado, mais as cidades
de Franco da Rocha, Cajamar, Francisco Morato
e Caieiras, localizadas na
Grande São Paulo.
Inicialmente, estavam
previstas cerca de 600 vagas (apenas para litoral e
interior). Porém, o órgão
ainda aguarda uma decisão, por parte do CNJ

USF CIIDADE NOVA

Miriam Pérsia Macedo de Andrade

3º Titular

TITULARIDADE

Concurso: Tribunal abre
345 vagas de escrevente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

TRABALHADORES DE SAÚDE

Titularidade
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Assessora técnica
Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 001/2012
Aditamento nº 001/2015 do Contrato nº 042/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, conﬁguração,
manutenção e suporte técnico de 01 (um) link de acesso a internet com velocidade mínima
nominal de 20Mbps (vinte megabits por segundo), pelo período de 12 (doze) meses.
Contratada: Nipcable do Brasil Telecom Ltda.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 16/08/2015.
Data de assinatura: 08/01/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Assina pela contratada: Marcelo Marques Pinheiro.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.

Contrato nº: 333/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de gaveteiro e cadeira giratória.
Valor: R$ 722,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 21/11/14.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha Moraes.
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº. 344/2014
Contrato nº: 373/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Total Comércio e Serviços de Veículos Ltda.
Objeto: Aquisições de veículos de passageiros zero quilômetro para compor a frota do
município de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 65.970,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Zamboni.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 374/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Objeto: Aquisições de veículos de passageiros zero quilômetro para compor a frota do
município de Pindamonhangaba.
Valor: R$ 322.164,99.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Uelinton Marcos de Mendonça.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.

PREGÃO Nº 160/2014

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 1ª reunião Ordinária de 2015, a
realizar - se:
Dia:
Horário:
Local:

11/02/2015
17h
AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

PAUTA:
•
•
•

Aprovação de atas
Deliberação de Valores/FMAS – Departamento de Assistência Social
Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho
Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 158/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em cursos para atendidos pela assistência
social, especialmente PEAD, renda mínima, renda cidadã, cursos que busquem
desenvolvimento, autonomia, competências pessoais entre outros.
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 24/07/2015.
Data de assinatura: 18/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ismael Fernandes Vieira.
Aditamento nº 001/2014 do Contrato nº 157/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada em cursos para atendidos pela assistência
social, especialmente PEAD, renda mínima, renda cidadã, cursos que busquem
desenvolvimento, autonomia, competências pessoais entre outros.
Contratada: M.R.S. da Silva & Cia. Ltda. ME.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 24/07/2015.
Data de assinatura: 18/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcelo Ricardo Soares da Silva.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justiﬁcativa
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Exall Alumínio S.A.
Edital - Contribuição Sindical Urbana – Sindicato dos Professores de Pindamonhangaba –
CNPJ: 07.192.010/0001-15 – localizado a Rua José Carlos Ribeiro, 136 – CEP: 12412-060 – Jd.
Cristina – Pindamonhangaba(SP) - Pelo presente edital, na conformidade dos artigos 579 a 606,
da Consolidação das Leis do Trabalho e do inciso IV, artigo 8º, da Constituição Federal, ﬁcam
cientiﬁcados os estabelecimentos privados de ensino de todos os níveis, cursos, ramos e graus,
sediados na base territorial e na área de abrangência desta entidade, conforme estabelecido em
sua carta sindical, de que deverão descontar, em folha de pagamento do mês de março do corrente
ano, a Contribuição Sindical Urbana devido pelos professores, ou seja, todos aqueles que, sob
qualquer título ou denominação, exercem a função de ministrar aulas e recolhe-la, durante o mês
de abril à Caixa Econômica Federal, mediante guia própria (GRCS) emitida no site da própria
Instituição Financeira (http://www.caixa.gov.br/empresa/pagamentos-recebimentos/ pagamentos/
grcsu/Paginas/default.aspx). Dentro do prazo de quinze dias, contados da data do recolhimento
da Contribuição, os empregadores remeterão, à este sindicato, em atendimento ao Precedente
Normativo nº 111, do Tribunal Superior do Trabalho e ao constante nas normas coletivas em vigor,
a relação nominal dos seus empregados contribuintes, acompanhada dos valores do salário
mensal bruto. A Contribuição Sindical corresponde a um trinta avos da remuneração mensal bruta,
qualquer que seja a forma de pagamento. O não pagamento na data estipulada acarretará multa,
juros e correção monetária estabelecidos no artigo 600, da Consolidação das Leis do Trabalho,
acrescidos do décuplo ﬁxado na Lei 6986, de 14/4/1982, com as alterações introduzidas pela Lei
7855, 24/12/1989. Outrossim, ﬁcam os estabelecimentos de ensino cientiﬁcados de que deverão,
oportunamente, recolher as eventuais diferenças que resultarem da aplicação nos salários, de
convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, referentes ao
reajustamento salarial da categoria representada. Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2015.
Aurélia Cristina Costa, Presidente.

CNPJ nº 74.685.173/0001-27 - NIRE 35.300.138.848
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
na sede social da companhia que será realizada em 19 de Fevereiro de 2015, às 10:00 (dez horas), na sede da Companhia
na Avenida Tobias Salgado, nº 70, Distrito Industrial, na Cidade de Pindamonhangaba - SP, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do
exercício findo em 31/12/2012 e 31/12/2013; (ii) Aprovar a exclusão da empresa no quadro societário da empresa
Exa Alumínio do Sul Ltda., inscrita no CNPJ 09.369.680/0001-90, com sede na Rua Carlos Nicolau Lauer Dupont, nº 447,
Bairro Centro, CEP: 95.865-000, Paverama - RS, transferindo suas quotas para seus acionistas nas devidas proporções de
participação; (iii) Distratar o Instrumento Particular do Acordo de Acionistas firmado em 16/06/2011. Pindamonhangaba, 04 de
Fevereiro de 2015. Décio Ulysses Maracini - Diretor Presidente; Antonio Thomaz de Deus - Diretor Vice-Presidente.

LICENÇA DA CETESB
L M DOS SANTOS DE CARVALHO - ME torna publico que requereu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação para Esquadrias de
metais não-ferrosos, sito a Rod. Washington Luiz nº 605 - Res. Pasin Pindamonhangaba/SP.

PREGÃO Nº. 355/2014
Contrato nº: 003/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena EPP.
Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalares para o pronto atendimento infantil,
equipamentos hospitalares para CAPS-AD Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
e bengalas e muletas para nova unidade de ﬁsioterapia.
Valor: R$ 8.712,46.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 07/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 002/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Camila Aparecida Minari ME.
Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalares para o pronto atendimento infantil,
equipamentos hospitalares para CAPS-AD Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
e bengalas e muletas para nova unidade de ﬁsioterapia.
Valor: R$ 828,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 07/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Camila Aparecida Minari.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.
PREGÃO Nº. 364/2014
Contrato nº: 005/2015
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de Informática Ltda.
EPP.
Objeto: Aquisições de impressora jato de tinta multifuncional, impressora monocromática
com tecnologia de impressão a laser.
Valor: R$ 14.714,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 07/01/15.
Assina pela contratante: Jorge Ricardo Baruki Samahá, Sandra Maria Carneiro Tutihashi e
Manoel Pereira dos Santos.
Assina pela contratada: Maria de Fátima Moutinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde e Assistência Social
e Subprefeitura de Moreira César.
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2015.

Tribuna do Norte
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Fatec Pinda divulga lista de classificação
de programa de Intercâmbio
O Centro Paula Souza
realiza, anualmente, o Intercâmbio Cultural para
alunos dos cursos Técnico
e Tecnológico. O curso de
Imersão em Língua Inglesa, dividido entre Estados
Unidos e Inglaterra, é direcionado aos alunos concluintes do 2º semestre
de 2014 que apresentaram
o melhor desempenho
acadêmico.
Para o primeiro semestre de 2015, a Fatec Pinda
divulgou a lista de classificação dos estudantes inscritos.

Divulgação

Confira a listagem:
- ARIELA MIRANDA DE TOLEDO curso - MECÂNICA: PROCESSOS DE SOLDAGEM – Selecionado;
- DIELLY CAVALCANTI DA SILVA curso -PROCESSOS METALÚRGICOS– Classificado em lista
de espera;
- GUILHERME ROCHA ARAUJO curso- MANUTENCÂO INDUSTRIAL - Classificado em lista de
espera;
- WESLEY DO NASCIMENTO SANTANA DE
BARROS curso – SOLDAGEM - Classificado em
lista de espera;
- MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA curso - MECÂNICA PROCESSOS DE SOLDAGEM - Classificado em lista de espera.

Ferroviária elege novos
membros da Cipa
Os funcionários da Ferroviária elegerão neste
mês de fevereiro os novos
integrantes da Cipa - Comissão Interna de Preven-

ção de Acidentes. O edital
do processo foi fixado no
início do mês e as inscrições dos candidatos interessados podem ser feitas

Curso será dividido entre Estados Unidos e Inglaterra

até esta sexta-feira (6).
A votação acontecerá
dia 20 de fevereiro durante todo o dia, das 8 às 20
horas.
Divulgação

Cidadão pode verificar via internet
se empregador está depositando
contribuições ao inSS
Os segurados da
Previdência
Social,
que têm parte da contribuição ao INSS feita
por um empregador,
podem conferir se essas contribuições estão
sendo feitas corretamente.
Basta consultar o
Cnis - Cadastro Nacional de Informações Sociais - no portal da Previdência Social por este
link. É necessário informar o NIT/PIS/Pa-

sep e a senha; que, por
segurança, só pode ser
retirada numa Agência
da Previdência Social.
O atendimento para
obtenção dessa senha
deve ser agendado pelo
página da Previdência
Social na internet ou
pela Central de Atendimento 135.
Os segurados correntistas do Banco do
Brasil podem fazer a
verificação nos caixas
eletrônicos,
pedindo

um Extrato de Vínculos
e Contribuições (opção
20 – outros extratos),
e no portal bb.com.br.
Já os clientes da Caixa
Econômica Federal podem acessar o extrato
por meio do internet
banking e fazer a conferência.
Já o recolhimento
do FGTS - Fundo de
Garantia por tempo de
Serviço - deve ser verificado na Caixa Econômica Federal.

Clube vai eleger nova Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Polícia

Polícias recuperam mountain
bikes roubadas na cidade

Na última quarta-feira (4), as polícias Civil e
Militar recuperaram bicicletas que haviam sido
roubadas em uma loja na
rua Chile, no Parque das
Nações.
Segundo
informações, aproximadamente
seis bandidos, sendo dois
armados de revólveres,
chegaram a pé no local
e anunciaram o assalto.
Eles subtraíram R$ 400
em dinheiro, um cheque
no valor de R$ 750 e dois
celulares. Em seguida pegaram oito bicicletas Mountain Bikes, e fugiram do
local pedalando.
Acionados, os policiais
saíram na captura dos criminosos e conseguiram
localizar um menor de
idade com quatro bicicletas na estrada do Pinhão
do Borba e um indivíduo
com uma bicicleta na via
Dutra. Outras duas bicicletas foram recuperadas em um bambuzal no

bairro César Park. Apenas
uma bicicleta não foi recuperada e cerca de quatro
criminosos estão sendo
procurados.

Os indivíduos detidos
foram encaminhados à
delegacia e permanecem à
disposição da Justiça.
As bicicletas foram de-

volvidas ao proprietário
do estabelecimento, que
informou que o prejuízo
seria de aproximadamente
de R$ 20 mil.
Divulgação PM

Segundo proprietário, prejuízo seria de aproximadamente R$ 20 mil

mulher é presa
por estelionato
Na tarde da última quarta-feira (4), uma
mulher de 27 anos foi presa no shopping Pátio Pinda, acusada de estelionato.
Segundo informações da vítima, ela almoçava em um restaurante próximo à rodoviária quando teve sua carteira furtada. Após o
furto, a acusada foi até uma loja do shopping
e efetuou várias compras, porém, a proprietária da loja desconfiou das tentativas de efetivar as compras com vários cartões.
Em sua residência, a vítima começou a receber mensagens de textos com informações
de compras sendo feitas com seu cartão e foi
até o local.
A Polícia Militar foi acionada e a acusada,
que é de São José dos Campos, foi detida.
Após revista em seu veículo foram encontradas diversas carteiras com documentos e
cartões de outras vítimas. Outra mulher que
estava com ela conseguiu fugir antes da chegada da polícia.
Encaminhada à delegacia, permanece à
disposição da Justiça e responderá pelos
crimes de estelionato e furto.
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Seis partidas definem classificados
da Copa Regional no domingo
Organizada pela Liga
de Futebol de Pindamonhangaba, a Copa Regional de Futebol Amador já
está na sua quinta rodada.
Com a participação de 12
equipes de Pindamonhangaba e região as rodadas
estão cada vez mais disputadas.
Foram formados dois
grupos de seis times
que na primeira fase se

enfrentaram dentro do
grupo em turno único,
classiﬁcando-se os quatro primeiros para a fase
seguinte, com jogos no
sistema mata-mata.
O confronto de maior
destaque deste ﬁnal de semana será entre o Capituba (que possui o artilheiro
do campeonato com oito
gols) e o Real Esperança
que está em ascensão.
Odirley Pereira

Araretama busca melhorar a classiﬁcação

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO (8):
COPA REGIONAL AMADOR
(5ª rodada)
CHAVE A
10h – Vila São José X Ouro Verde
10h – Cantareira X Mantipê
10h – Rodoviário X Araretama
CHAVE B
10h – Unidos do Castolira X Independência
10h – Real Esperança X Capituba
10h – Maricá X Sapopemba
COPA REGIONAL SUB 17
(5ª rodada)
8h30 – Cidade Jardim X Ouro Verde
8h30 – Independência X Independente
8h30 – Fluminense X Tamandaré
COPA GIBA SENIÔR 50
(12ª rodada)
8h30 – Independente X Esplanada Taubaté
10h – Maricá X Santos
8h30 – Flamengo X Aﬁzp
10h – Flamenguinho X Campo Alegre
8h30 – São Cristóvão X Borracharia Chafariz

Conﬁra os jogos da rodada pelo campeonato de futsal ‘Copa Guga 2015’:
Sexta-feira (6) – Zito

Segunda-feira (9) – Zito

Vila Rica X Juventus Taubaté
Horário: 19h
Categoria: Adulto
Estrela X Liberdade
Horário: 19h45
Categoria: Adulto
Vale das Acácias X Dortmund Futsal
Horário: 19h
Categoria: Adulto

Santa Cecília X Serrote
Horário: 19h
Categoria: Sênior 35
Pasec X Ramos
Horário: 19h45
Categoria: Sênior 35
Liberdade X União Ipê
Horário: 20h30
Categoria: Adulto

