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SAÚDE

Cirurgias beneficiam moradores
Divulgação

Os serviços de cirurgias
eletivas iniciados em janeiro, por meio do novo contrato entre a Prefeitura e a
Santa Casa de Misericórdia,
têm beneﬁciado os moradores de Pindamonhangaba, que passaram a receber todo atendimento pré
e pós-operatório no município. Apenas no primeiro
mês do ano foram realizadas intervenções cirúrgicas gerais, de ginecologia, ortopedia e pediatria.
Também serão iniciadas
operações de oftalmologia,
urologia, vasculares e otorrinolaringologia.
PÁGINA 3

INSCRIÇÕES
PARA DEFINIR
EDUCAÇÃO DE
PINDA VÃO ATÉ
SEGUNDA
Benefícios foram possíveis após novo contrato entre Prefeitura e Santa Casa de Misericórdia

PÁGINA 7

IPTU vence dia 15; desconto chega a 10%
O IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano de
Pindamonhangaba – de 2015 terá desconto de 10%
para quem pagar à vista em cota única; 5% para
cota dupla; e 2% para quem parcelar o tributo e
estiver em dia com as datas de vencimento. Os carnês estão sendo entregues pelos Correios e o ven-

cimento da primeira parcela e da cota única será
dia 15 de março. A data foi escolhida para facilitar
para os proprietários de imóveis. Quem não recebeu
o boleto, pode obter a segunda via na Prefeitura,
Subprefeitura de Moreira César ou pelo site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

PÁGINA 5

‘Nosso Bairro’ forma novos profissionais
O Programa Nosso
Bairro certiﬁcou na quarta-feira (4) mais 17 novas
manicures e cabeleireiras
no bairro das Campinas.
Durante a cerimônia,
o prefeito de Pindamonhangaba lembrou do
Dia Internacional das
Mulheres e evidenciou a
importância da mulher
no mercado de trabalho,
bem como a atuação dentro dos lares e a criação
dos ﬁlhos.
PÁGINA 8

CURSO
GRATUITO
DE PADARIA
ARTESANAL
PREVISÃO DO TEMPO

SEXTA-FEIRA

NUBLADO E PANCADAS DE
CHUVA, MUITAS NUVENS COM
CURTOS PERÍODOS DE SOL

A menos de um mês para
a Páscoa, os supermercados
e lojas especializadas em
ovos de chocolate já estão
decoradas para a data, que
deve registrar aumento de
5% nas vendas em relação ao
ano passado.
2º CADERNO

RECEITA
ORIENTA
SOBRE DOAÇÃO
E DEDUÇÕES DO IR
PÁGINA 7

MENINAS
DEVEM SER
VACINADAS
CONTRA HPV

PÁGINA 3

SHOPPING
FAZ PROMOÇÃO
PARA MULHERES

PÁGINA 11

2º CADERNO

23º

Divulgação

PÁSCOA
ELEVA VENDA
DE OVOS DE
CHOCOLATE

32º
UV 12
Fonte CPTEC/INPE

Prefeito
destacou
importância
da mulher no
mercado de
trabalho e
sustento do lar

FUTEBOL
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DITORIAL
Bom, mas nem tanto

Lei Maria da Penha faz reduzir
homicídios contra mulheres

E

ste ano não se completam 10 anos da criação da LMP – Lei Maria da Penha, porém
é o décimo ano de sua utilização. Basta fazer as contas de 2006 até 2015 – são 10 anos de
atividade.
Aproveitando a semana da mulher e, consequentemente, o Dia Internacional, que será celebrado
no próximo domingo (8), trazemos nesta edição
um dado signiﬁcativo em relação à lei.
Um estudo realizado pelo Ipea – Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – sobre a efetividade
da Lei Maria da Penha mostra que a iniciativa fez
diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências.
Apesar de a LMP não ter como foco o homicídio de mulheres, a pesquisa partiu do pressuposto
de que a violência doméstica ocorre em ciclos, onde
muitas vezes há um acirramento no grau de agressividade envolvida, que, eventualmente, redunda (muitas vezes de forma inesperada) na morte do cônjuge.
Segundo o estudo divulgado na quarta-feira (4),
seria razoável imaginar que a lei, ao fazer cessar ciclos de agressões intrafamiliares, gere também um
efeito de segunda ordem para fazer diminuir os homicídios ocasionados por questões domésticas e de
gênero.
O Instituto, no entanto, ressalta que a efetividade não se deu de maneira uniforme no País, por
causa dos diferentes graus de institucionalização
dos serviços protetivos às vítimas de violência doméstica.
Também é válido destacar que a pesquisa poderia ser mais ampla, com mais dados sobre violência,
agressões físicas, verbais e ameaças. Deste modo,
o estudo carente de tais informações não revela o
real quadro de violência contra a mulher, contudo,
deixa uma perspectiva de mudança no comportamento da sociedade.
Seja por parte dos covardes agressores, como
também das próprias mulheres, que têm vencido
o preconceito e encarado a realidade, e muitas vezes denunciado o marido, amigo, namorado, pai,
irmão, etc.
Por ﬁm, ainda temos muito a evoluir, como
homens, como mulheres e nos portarmos como
verdadeiros seres humanos. Esperamos que nos
próximos 10, 15, 20 anos nem existam relatos de
agressividade, muito menos de homicídio.

S TERRA

om da

ARENA 101 Pinda: 7/3
(sábado) – Talis e Welinton.
As primeiras 500 mulheres são
camarote vip. 14/3 (sábado) –
Neto LX.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade.
Porções, bebidas, a simpatia do
casal Zé Luiz e Lurdes.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda –
Baile todo sábado às 19h com
banda ao vivo: 7/3 – Ademar
(Spaço Musical). 14/93 – Banda
ao vivo. 21/3 – Ademar (Spaço Musical). 28/3 – Anjinho do
Vale. Para pessoas a partir de
50 anos. Sócios não pagam e
não-sócios R$ 10 por baile.
Luiz Gongaza (012) 3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 7/3 (sábado) – Reggae
Rock Festival. Bandas Yute
Lions (YL) e Detonautas Cover,
Via Dutra, divisa Guará/Lorena.
CLUBE DA VILA São Be-
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Ópera oferece atração para mulheres
Divulgação

O grupo ‘Clube das Mulheres’ vai
agitar a noite desta sexta-feira (6)
no Ópera Mix. A banda 8 Segundos
e DJ convidado também se apresentarão a partir das 23 horas. Além
de música, a casa vai oferecer para
as 50 primeiras mulheres uma dose
de blue ice e uma bebida surpresa. A
casa de shows ﬁca na rua Luiza Marcondes Vieira, 244, Alto Cardoso –
antiga Vinil. Mais informações pelos
telefones (12) 9 9226-5946 e (12) 9
9243-3951.

Catadoras de materiais recicláveis
são homenageadas em Pinda
Em comemoração ao Dia Mundial
dos Catadores, que foi comemorado
no domingo (1º), e também ao Dia
Internacional da Mulher, celebrado
no domingo (8), haverá uma home-

nagem nesta sexta-feira (6), às 11
horas, no Recinto São Vito, em Moreira César. A ação será realizada
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Programa Nosso

Tarde da pizza beneﬁcente
A comunidade de São José
Operário (igreja Sagrados Corações) promove no sábado (7),
uma tarde da pizza beneﬁcente.
As pizzas são mistas, de muçarela, presunto e calabresa e

o preço é R$ 15. A entrega será
das 14 às 20 horas, na igreja dos
Sagrados Corações (avenida Sagrados Corações). Mais informações pelos telefones 35222629 ou 3643-2629 com Marisa.

Divulgação

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

Bairro, Departamento de Assistência Social e Fundo de Solidariedade.
As mulheres da Cooperativa
Pinda Coleta para o Futuro ganharão um almoço. Durante a tarde,
elas desfrutarão de um momento
de beleza, no qual serão conscientizadas de seus direitos e valores.
A reciclagem é um meio de trabalho que contribui para a economia local, gerando emprego e
colaborando com a preservação
do meio ambiente. Reconhecer os
serviços prestados por essa categoria é fundamental para garantir as
condições básicas de saúde e segurança no desenvolvimento da reciclagem urbana.

Paineiras promove torneio de tênis

“EU PRESTO CANTANDO minha homenagem ao grande herói da velocidade que parou na curva do grande desejo de repetir de novo o Senna
do Brasil........” – Milionário e José Rico (falecido esta semana)

nedito realiza dois bailes no Recinto São Vito (Moreira César)
em março. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté: Bailes com as melhores
bandas ao vivo (20h). QuartaFeira: 11/3 – Alexandre Vilela.
19/3 – Baila Brasil. 25/3 – Três
Corações. DOMINGO: 8/3 –
Sabor de Verão. 15/03 – Tropicalientes. 22/3 – Premium.
29/3 – Magia do Som. Melhores bandas de São Paulo. Tel.
3633-5389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: 7/3 (sábado) – Baile
do Hawaii. Banda Rasta Ela e Dj
Toni Balada. Elas vip até meia
noite. Estrada Pinda-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: Todo sábado - Melhores bandas da
região. 7/3 (sábado) – Baile
Especial Noites das Mulheres.
Banda Som da Terra (SJC). Tel
(12) 3674-2413.
ESTÂNCIA NATIVA Caça-
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pava: 7/3 (sábado) – Newton &
William. 14/3 (sábado) – Festa
à Fantasia. Laubet. 11/4 (sábado) – Munhos & Mariano.
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. MARÇO: 7/3 – Banda Gold. 13/3 –
Marcos Henrique. 20/3 – Bruno
& Hyago.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: 5/3 (quinta) – Banda Espora Country e Andressa Martins.
Toda quinta-feira, artistas ao
vivo com muita modão sertaneja.
MANGUEIRÃO
Pinda:
Bailão sertanejo/forró toda
sexta-feira: Programação mensal 6/3 – Bruno & Hyago. O ingresso custa R$ 10 preço único.
Telefone 9708-2011.

MUNDI Taubaté:
5/3
(quinta) – Gandaia Sertaneja.
Tales e Talita. 6/3 (sexta) –
Charlie Brown Jr Tributo. Tinho
Matoso e Banda. 22/3 (domingo) – Leandro Buenno (The
Voice Brasil).
MUTLEY Taubaté: 6/3
(quinta) – Fiesta Cancun. Banda La Brava. 7/3 (sábado) – Serial Funkers.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
5/3 (quinta) – Telão Rock n’
Rol. 6/3 (sexta) – 23h - WHITE COLLAR SIDESHOW / LIFE
TO LIVE E CARDIAC. 7/3 (sábado) – 21h - PONTO NULO DO
CEU / NOAH / DORA /ONIRO E
OUTONO EM CHAMAS. 8/3 (domingo) – 19h - CURSED SLAUGHTER / IMMINENT ATTACK E
VIOLÊNCIA GRATUITA.
ÓPERA MIX Pinda: 6/3
(sexta) – clube das Mulheres.
Banda 8 Segundos. Catando a
Laço. Rua Luíza Marcondes de
Oliveira, 286 (antiga Vinil).

O Paineiras Country Clube o
realizará o Torneio Interno de
Tênis 2015 que ocorrerá de 7
a 15 de março. As competições
começam no sábado (7), a partir
das 8 horas.
O campeonato terá categorias
Individual A, B e C Masculino,
Individual Feminino e Infantil. O
clube organiza diversas atividades
com o objetivo de proporcionar o
esporte, lazer e bem estar para sócios e frequentadores.
Mais informações pelo 36428599 e 3522-5356, ou na rodovia Amador Bueno da Veiga
(antiga av. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro), nº 2009,
Socorro.

PINDABAR Pindamonhangaba: QUARTA – Quartaneja. QUINTA) – Toda quinta
videokê. Elas vip até 23h. 6/3
(sexta) – Grupo Toke Divinal.
SEGUNDA – Sertanejo. Cerveja
Itaipava a R$ 1 a noite toda.
Tel (12) 3645-5805, 991420181 e 99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 6/3 (sexta) – Enriko &
Di Marco. Homem R$ 25 e mulher R$ 15. 13/3 (sxta) – João

Neto & Frederico.RECANTO
CAIPIRA Pinda, no Sindicato
Rural: 5/3 (quinta) – Nova Dimensão. 7/3 (sábado) – Alexandre Vilela. Tel. (12) 36484036 e 9775-0389.
RESTAURANTE
COLMÉIA Pinda:
Almoço com
música ao vivo todo domingo e
som ao vivo quartas-feiras com
Yolanda Vinagre, Zé Bé Filho e
Silvinho Vasques. Telefone (12)
3652-2120.

DESTAQUE DA SEMANA
ELEIÇÕES FERROVIÁRIA DIA 12/4

O clima de eleições já domina a Ferroviária de Pindamonhangaba. Marcadas para o dia 12 de abril no ginásio de esportes, das 10 às 16 horas, os
associados titulares a partir de um ano no quadro associativo poderão votar
para presidente e vice-presidente da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comissão de Sindicância. Os candidatos já estão
em campanha, procurando os associados, distribuindo panﬂetos, e no dia
da eleição vai ter até boca de urna. Registros de chapas devem ser feitos
na Secretaria até 5 dias antes das eleições. As chapas que concorrerão são:
Chapa 1 - Presidente José Cabral e vice Gil Nogueira.
Chapa 2 – Presidente Adair Faria Moreira e vice Fernando Prado Rezende. Chapa 10 – Leandro Matos e Marcelo Agoravale.
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saúde
Cirurgias eletivas de várias
especialidades são realizadas
Divulgação

Ivanilda A. Nascimento realizou a pré-consulta na manhã de quarta-feira (4)

Cidade registra
aumento de
casos de dengue
em fevereiro
Saulo Fernandes

Ação no bairro Parque das Nações
A equipe do Controle
de Vetores da Secretaria
de Saúde de Pindamonhangaba está realizando
um grande trabalho em
toda a cidade e tem encontrado larvas do Aedes
aegypti. A cidade registrou aumento de casos
da doença em fevereiro,
sendo 26 autóctones; em
janeiro foram 14.
Nesta semana, alguns
moradores do Parque das
Nações receberam a visita
dos profissionais da saúde.
Sempre que há confirmação de casos, a equipe vai
até a casa do paciente para
vistoriar e também faz o
mesmo trabalho nos ar-

redores, como: bloqueios,
nebulizações e arrastões
de limpeza.
De acordo com os dados atualizados na tarde
de quinta-feira (5), desde
o início do ano, há 40 casos autóctones, três importados, e 152 foram descartados.
O fotógrafo Saulo Fernandes, morador do Parque das Nações, comenta
que a equipe passou em
sua residência e ele achou
o trabalho bem interessante. Fernandes acrescenta que não havia nada
errado em sua residência
e que as ações são muito
importantes.

As cirurgias eletivas
são aquelas que, de acordo com análise médica,
podem aguardar determinado período, porque não
tem urgência, de acordo
com as observações de
cada médico. Desde janeiro, esse tipo de serviço
acontece no município,
devido ao novo contrato
celebrado com a Santa
Casa de Misericórdia.
“Com o novo contrato
com a Santa Casa iniciamos as cirurgias eletivas
e também os serviços de
ambulatório, onde o médico faz a pré-consulta, a
cirurgia e pós-consulta,
depois disto, o paciente volta ao médico da
unidade de saúde que o
atende. As cirurgias são
realizadas na Santa Casa
de Pinda, porque este
serviço recebeu o credenciamento do Ministério
da Saúde, o que foi bom
para nossos pacientes”,
afirma a secretária de
Saúde e Assistência Social no município.

Ela destaca que é um
grande ganho para a população, porque antes era
preciso viajar para outras
cidades
credenciadas.
Agora, como a prestadora de serviços do município está cadastrada, o paciente é atendido e todo
tratamento acontece em
Pinda.
De acordo com as
informações de profissionais da Santa Casa, a
entidade também realiza
a internação, avaliação
anestésica e os exames necessários, tais como: eletrocardiograma, raio-x,
ultrassom - simples e doppler - e tomografia.
Em janeiro começaram as cirurgias gerais,
ginecológicas,
ortopédicas e pediátricas. As
cirurgias gerais são, por
exemplo, as de hérnias,
vesícula,
hemorroida,
entre outras. Também
serão feitas cirurgias oftalmológicas, urológicas,
vasculares e otorrinolaringológicas.

Meninas devem ser
vacinadas contra HPV
A Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV foi iniciada
na terça-feira (3) com
imunização de meninas entre 9 e 13 anos.
A aplicação é feita
nas unidades de saúde
e é preciso apresentar
a carteira de vacinação.
É necessário que se
tome a vacina contra
o HPV em três doses e
quem já foi imunizado
também deve procurar
os postos de vacinação
para o reforço. Neste
ano, a vacina também
está disponível para
garotas entre 9 e 26
anos diagnosticadas
com HIV.
Para a eficácia da

Divulgação

Objetivo é proteger contra câncer de colo de útero
vacina, a segunda dose
deve ser ministrada seis
meses após a primeira e
a terceira num intervalo
de cinco anos da primeira dose.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 5.168, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições e nos
termos da Lei nº 5.757, de 03 de março de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º
Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência
Média e Alta Complexidade referente a adequações de investimentos neste exercício. A
classificação orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade
1023
Postos Saúde – Ambulatório/PSF/ Reformas
10.302.0020.1
4.4.90.51– Obras e Instalações
R$ 600.000,00
Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte da seguinte dotação:
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
9001
Reserva de Contingência
99.999.0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)
R$ 600.000,00
Art. 3º
contrário.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

O objetivo da vacinação é proteger as meninas contra o desenvolvimento de câncer de colo
de útero, causado pelo
vírus HPV. O vírus do

HPV é transmitido por
meio de relações sexuais
e além da vacina é aconselhável o uso de preservativos para a redução da
circulação do vírus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.757, DE 03 DE MARÇO DE 2015.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42
da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média
e Alta Complexidade referente a adequações de investimentos neste exercício. A classificação
orçamentária será:
11.00
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.13
Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Média e Alta Complexidade
1023
Postos Saúde – Ambulatório/PSF/ Reformas
10.302.0020.1
4.4.90.51– Obras e Instalações
R$ 600.000,00
Art. 2º
O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte da seguinte dotação:
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
9001
Reserva de Contingência
99.999.0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)
R$ 600.000,00
Art. 3º
contrário.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº22/2015
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Roderley Miotto convida
população para Audiência
Pública sobre Iluminação Pública

Professor Osvaldo cobra Ricardo Piorino
melhorias junto a empresa intensifica visitas aos
bairros da cidade
de transporte coletivo
ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

ASSESSORIA

“ESSA SEMANA ESTIVEMOS REUNIDOS COM AS
LIDERANÇAS DOS BAIRROS BELA VISTA/VILA VERDE/PARQUE
DAS NAÇÕES, JARDIM MARICÁ, MARIA ÁUREA E FEITAL”

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

“Cruz Pequena”
Nesta última terça-feira o
vereador esteve reunido com
moradores do bairro Cruz
Pequena, que reclamam da
falta de serviços básicos e
essenciais à comunidade,
principalmente da falta de
energia elétrica.

DE

O vereador Professor ponibilize para os bairros do
Osvaldo Macedo Negrão Martins, Pau D’álho e Anhan(PMDB) fez uso da Tribuna guera, vans ou micro-ônibus
na Sessão do dia 23 de feve- em diversos horários, para o
reiro, para fazer cobranças transporte dos moradores que
junto a empresa de transporte residem nestes bairros e tem
público Viva Pinda. O vere- que se locomover de 4 a 10
ador fez dois Requerimentos quilômetros, para chegar aos
verbais, sendo o primeiro pontos mais próximos. Esta
pedindo o prazo para a ins- mesma solicitação foi feita
talação de uma unidade na em abril de 2013, pelo vereregião central para a retirada ador Professor Osvaldo e até
de carteirinhas dos usuários o momento não foi atendido.
idosos e também para a comO vereador Professor
pra dos cartões de passes, pois Osvaldo salienta que a emeste tipo de serviço somente presa Viva Pinda não tomou
é feito na base do Distrito de nenhuma providência até
Moreira César. De acordo o momento e que cerca de
com o vereador, ele fez este trinta moradores dos bairros
pedido pois em uma audiência afetados estiveram presentes
pública, feita em 2013, a pró- na Sessão, para unir forças
pria empresa se comprometeu com ele, para fazer cobranças
em disponibilizar estes servi- e exigir uma resposta de, em
ços em sua base no centro; o quanto tempo serão resolvioutro Requerimento foi para dos os problemas junto ao
que empresa Viva Pinda dis- Executivo Municipal.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

reclamações são pertinentes e
reﬂetem ainda na questão da
segurança, o que tem causado
muitas preocupações aos munícipes”, observou o vereador.
Ricardo Piorino também
recebeu reclamações das lideranças do bairro do Feital
acerca de inúmeros buracos na
via pública, principalmente no
cruzamento entre as ruas João
Francisco da Silva e Darci
Vieira Marcondes, onde o
tráfego de veículos é intenso.

ASSESSORIA

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

Durante essa semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) deu continuidade às
reuniões que tem realizado nos
bairros da cidade. Segundo
Piorino, foram solicitadas pelas lideranças dos bairros Bela
Vista/Vila Verde/Parque nas
Nações melhorias na estrutura
do “PSF Nelson Naressi”,
principalmente na aquisição
de móveis e contratação de
médicos; revisão no projeto de
construção do Centro Esportivo para melhor aproveitar o
espaço, sem que ocorra uma
perda signiﬁcativa da área e retirada de um “lixão” existente
ao lado do prédio da Guarda
Municipal.
O vereador acrescentou
ainda que os moradores de
todos os bairros visitados
têm reclamado do mato alto
e de inúmeras lâmpadas
queimadas nos
postes das vias
públicas (mato
alto nas adjacências da
área de lazer no
Jardim Maricá,
bem como na
praça principal
do bairro Maria Áurea). “As

O vereador Roderley Miotto (PSDB)
convida toda a população pindamonhangabense para participar
da Audiência Pública
no próximo dia 11
de março de 2015 às
19h00 no Plenário da
Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba.
Na oportunidade os
vereadores discutirão
com a população o
problema da iluminação pública em nosso
município.
Lembrando que a Resolução
n° 414 da ANEEL transferiu, das
concessionárias de energia para
os municípios, a responsabilidade
de investir, manter e operar os
serviços de iluminação pública.
Considerando que foi aprovada a Lei Complementar n°
48/2014, que Institui a Contribuição para Custeio da Iluminação
no âmbito da cidade de Pindamonhangaba, sendo que, mesmo antes da referida cobrança repassada
à população, nossa cidade já vinha
enfrentando muitos problemas
com a manutenção dos serviços.
O vereador Roderley Miotto
aﬁrmou que “está 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”. Segundo o parlamentar,
ainda persistem algumas dúvidas.
“Existem vários locais sem iluminação; com a iluminação precária e como será cobrado isso?
Por metro quadrado? Por rua?
Existem ruas que não possuem
iluminação e outras que apenas
a metade da rua tem a melhoria.

E DAR TRANQUILIDADE AOS MORADORES
ASSESSORIA
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E nesse caso, todas pessoas
terão que pagar, mesmo sem
terem a iluminação? São estes e
outros questionamentos que não
achamos respostas”, questiona
o vereador.
Para o vereador, há cidades
que o projeto de “Contribuição
de Iluminação Pública” não foi
aprovado e outros municípios
alegam ser um projeto inconstitucional. “Pindamonhangaba não
está preparada para assumir esse
serviço, levando em consideração
que este é mais um tributo para os
munícipes, que já possuem vários
impostos municipais”, salientou.
Roderley Miotto frisa que
“antes da transferência já estávamos enfrentando muitos
problemas com a manutenção dos
serviços de iluminação. Por isso,
solicitei na Audiência Pública a
presença do Prefeito Vito Ardito,
vereadores, secretários municipais de Administração, Obras,
Planejamento e Jurídico, além de
estender o convite aos prefeitos
e vereadores das cidades da RM
Vale e Serra da Mantiqueira,
representantes do Codivap e da
EDP Bandeirantes”. Sua presença
é fundamental.

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
RICARDO PIORINO

Vereador Dr. Marcos
Vereador Martim
Aurélio cobra parceria
Cesar pede melhorias no
entre Correios e Prefeitura Loteamento Cidade Nova
OBJETIVO É SOLUCIONAR PROBLEMAS COM
AS CORRESPONDÊNCIAS NO PARQUE DAS PALMEIRAS

DE

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Martim Cesar (DEM) solicita ao Prefeito Vito
Ardito providências para que seja realizada a revitalização da
Praça Euzébio de Oliveira Marques, localizada na avenida
Princesa do Norte, no Loteamento Cidade Nova. Segundo
o vereador, a praça encontra-se com mato muito alto, galhos
de árvores caídos decorrentes das chuvas, tornando o local
um ambiente propício a criadouros de animais peçonhentos
e do mosquito da dengue.

ORDEM DO DIA
7ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 09 de março 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)
PRAÇA EUZÉBIO

R OBERTINHO DO J ARDIM I MPERIAL , ASSESSOR E DMILSON G ÉIA , VEREADOR D R . M ARCOS
A URÉLIO V ILLARDI E O MORADOR DO P ARQUE DAS P ALMEIRAS , D OUGLAS C ATTO

Sempre atuante e participativo, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi
(PR) esteve na última
segunda-feira, dia 02 de
março, reunido com as
lideranças do Parque das
Palmeiras para discutir
diversos temas. O vereador
esteve acompanhado de seu
assessor Edmilson Géia e a
reunião contou com lideranças como o “Robertinho”,
do Jardim Imperial e seu
irmão e morador do bairro
Parque das Palmeiras, Douglas Catto.
Na oportunidade, ficou
decidido que o parlamentar
apresentará requerimento
junto à EBCT – Empresa
Brasileira de Correios e
Telégrafos – e com cópia
para Prefeitura, solicitando que seja feito estudos e

projetos no intuito de fazer
com que todas correspondências cheguem de maneira adequada a todos seus
destinatários residentes do
Parque das Palmeiras.
Segundo o vereador,
é preciso acertar essa situação, uma vez que os
moradores não podem ficar
sem receber suas correspondências, pois isso compromete todo o planejamento,
especialmente, no caso
das contas. “Esse trabalho
depende das parcerias da
população com os Correios
e a Prefeitura. Juntos, temos
que solucionar esse crucial
problema das correspondências e dar tranquilidade
e segurança aos moradores
do Parque das Palmeiras”,
observa o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.

DE

anos”. (Há emenda modificativa).

OLIVEIRA MARQUES

Outro pedido do vereador Martim Cesar é para que seja
feita a manutenção do parquinho infantil desta mesma Praça
Euzébio de Oliveira Marques, na avenida Princesa do Norte,
no Cidade Nova. O vereador disse que o mesmo se encontra
em condições precárias colocando em risco a segurança das
crianças.
F
: A
C
/CVP
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II. Projeto de Lei n° 23/2015, do Vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão, que “Altera dispositivo da Lei n° 3966, de 28 de
novembro de 2002, que “Institui e regulamenta as GRATUIDADES
e DESCONTOS no TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
no Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências”.

OMUNICAÇÃO

Pindamonhangaba, 09 de março de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
PARQUINHO

I N FA N T I L D A P R A Ç A

EUZÉBIO

DE

OLIVEIRA MARQUES

Presidente

Avenida Doutor Francisco Lessa Júnior - Via Expressa
O vereador Martim Cesar pede ao Executivo providências
junto ao departamento competente, para que seja feita uma
alça para melhorar o acesso ao ponto de ônibus existente
na avenida Doutor Francisco Lessa Júnior - Via Expressa,
visando melhorar o ﬂuxo
de veículos e a segurança
dos usuários de coletivos
urbanos e interurbanos. O
vereador alega que o local
necessita de revitalização,
pois o mesmo encontra-se
em total abandono, servindo
de depósito de lixo.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

VEREADOR MARTIM CESAR

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

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

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO

IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783)
E ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021)

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR
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cidade
IPTU vence
dia 15 e terá
descontos
Os contribuintes que pagarem o IPTU até o dia 15 deste
mês terão descontos. Há opções
para pagar desde cota única até
parcelamento em 10 vezes. Para
pagamento em cota única o desconto é de 10 %, cota dupla será
5% e em até 10 parcelas será de
2%, isto se o pagamento for realizado até a data de vencimento. Os moradores que ainda não
receberam o carnê devem ir até
a Prefeitura ou a Subprefeitura
com o boleto antigo ou, se preferir, emitir a segunda via pela
internet.
Neste ano foram postados
mais de 58 mil carnês, via Correios, e a estimativa de recebimento é de R$ 25.891.837,82,

Divulgação

que será revertido em inúmeros
serviços à população.
O dia 15 de março é a data
limite para os pagamentos com
desconto. É importante lembrar
que as pessoas que optarem pelo
pagamento em dez vezes ou em
cota dupla, a data dos demais
obrigações também será dia 15,
dos meses subsequentes.
Para não esquecer o dia do
pagamento e perder o desconto, o munícipe pode ir ao
caixa eletrônico de seu banco
e agendar o pagamento, com
data limite para o dia 15. Para
mais informações sobre este
procedimento, ele deve procurar um funcionário da agência
bancária.

Encontro contou com aproximadamente 40 profissionais no auditório municipal

CONTADORES PARTICIPAM
DE REUNIÃO SOBRE
VIA RÁPIDA EMPRESA

Divulgação

Funcionários agora acessam holerite no site da Prefeitura

Servidores municipais podem
obter demonstrativo de
rendimentos pela internet
Os servidores municipais de
Pindamonhangaba podem retirar o demonstrativo de rendimentos para Imposto de Renda
pelo site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
O funcionário deve acessar
o site e clicar no botão Serviços
Online, localizado ao lado direito, em seguida descer a barra de rolagem até RH e clicar,
após isto, vai abrir uma nova
tela, onde deverá ser informada a matrícula, CPF e password
(senha). Quem não tiver senha,
basta criar na hora, clicando em
“Criar Acesso”.
Depois o servidor vai visualizar várias opções e deverá clicar em demonstrativo de rendimentos e em seguida na opção
imprimir. Além deste demonstrativo, a Secretaria de Administração informa que os holerites
também podem ser visualizados
e impressos via site.
Quem deve
declarar e como fazer
Quem não declarar o IR no
prazo estipulado paga multa. As

pessoas que receberam salários
ou alugueis, ou ainda prestaram
serviços remunerados acima de
R$ 26.816,55 devem declarar.
Assim como quem teve rendimento isento e não tributável,
como é o caso de juros de poupança ou rendimento de doações a partir de R$ 40 mil.
É importante lembrar que há
outros casos, como as pessoas
que possuem bens imóveis com
valor a partir de R$ 300 mil; e
quem teve atividade rural com
rendimentos acima de R$ 134
mil.
A declaração de ajuste anual de 2015 tem como ano base
2014 e se não declarar está sujeito a multa de 1% ao mês, a
multa mínima é de R$ 165,74.
Para fazer a declaração é preciso baixar o programa disponível no site da Receita Federal,
o endereço eletrônico é http://
www.receita.fazenda.gov.br,
que encontrará orientações.
Quem tiver dúvidas e não souber como fazer, pode procurar
um contador.

Desde o início de fevereiro a cidade conta com os
serviços do VRE – Via Rápida
Empresa, disponibilizado pela
Junta Comercial do Estado
de São Paulo. Para que os
contadores pudessem esclarecer dúvidas, foi promovida
uma reunião no auditório da
Prefeitura na manhã de quarta-feira (4).
O encontro contou com
aproximadamente 40 profissionais, e eles esclareceram as dúvidas referentes à
análise que a Prefeitura faz
do preenchimento do sistema
do VRE, problemas que estão
ocorrendo no sistema e que
o município pode esclarecer,
entre outras questões. Na
ocasião, foi estabelecido que
até o sistema engrenar, e
terminar a fase de adaptação,
haverá prazos para determinados atendimentos.

A contadora Denise
Monteiro afirma que essa
iniciativa da Prefeitura foi
extremamente válida, porque
resolveu problemas de muitos
profissionais. “Todo esse programa está em processo de
implantação, e toda implantação, até que ela venha 100%,
existe realmente uma demora. Como alguns prazos foram
estabelecidos, agora tudo
será solucionado”, revela.
Entenda o VRE
Todos os empreendedores
que desejam 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.
Este pode ser do próprio empresário, do contador, advogado ou quem o represente.

Este serviço começou a
ser oferecido para agilizar os
trâmites para abertura, alteração de endereço e atividade
de uma empresa. Antes do
VRE os interessados deveriam
procurar a Prefeitura, iniciar o
processo e solicitar a Certidão
de Uso de Solo para funcionamento. Todos os processos
ocorrerão de forma eletrônica, facilitando também o
acompanhamento das tramitações.
Em casos de dúvidas sobre
o preenchimento dos dados,
os interessados podem obter
o manual para utilização do
VRE, bem como entrar em
contato com o suporte técnico por um dos seguintes
números de telefone (11)
3468-3080, 3468-3083 ou
3468-3077. O atendimento é
de segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas.

Bairros de Pinda recebem
serviços de manutenção
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou diversos serviços de manutenção, na última
semana, em diversos bairros da
cidade. As ações são feitas pela
Secretaria de Obras, por meio do
DSM – Departamento de Serviços
Municipais.
Entre os dias 26 de fevereiro e
3 de março, foram realizadas limpeza, capina e roçada nos seguintes bairros: Carangola, Bosque,
Cerâmica, Andrade, Campos
Maia, Parques das Nações, Alto
Cardoso, loteamento Mariana,
Vila Rica, Cidade Jardim, Araretama, Nova Esperança, Castolira,
Cruz Pequena, Ribeirão Grande,
Lessa e Parque são Domingos.
A equipe do setor rural trabalhou na manutenção na estrada
da Borboleta, no Aeroclube e na
rotatória do Parque da Cidade.
A equipe de retirada de entulho
esteve em diversas ruas dos bairros Araretama, Nova Esperança,
São Benedito, Jardim Imperial e
Santana.

Divulgação DSM

Programa Pega-tudo no bairro Vila Rica
De 2 a 5 de março, o programa
Pega-tudo fez a capina, varrição,
limpeza geral e retirada de 88
caminhões de entulho dos bairros

Socorro, Parque das Nações, Ariene e Nehemia. De 9 a 12 de março,
o Pega-tudo estará no Maria Áurea, Abílio Flores e Alto Cardoso.
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Dia do Turismo é tema de programa de rádio
O Dia Nacional do Turismo, comemorado em 2
de março, foi tema do programa de rádio “O Prefeito e Você” desta semana.
Representantes de diversos segmentos do turismo
na cidade estiveram presentes conversando com
o prefeito sobre um pouco
do que é oferecido atualmente no município e os
rumos da atividade turística local.
Turismo rural, de aventura, social, gastronômico, cultural, tropeirismo,
além de Senar, Sebrae,
Departamento de Turismo
da Prefeitura e dois guias
Embratur
comentaram
sobre a importância de se
investir no turismo, considerado uma indústria limpa e que não enfrenta crise, além de colaborar para
a geração de empregos e
desenvolvimento econômico do município.
“O apoio da Prefeitura
é muito importante. No
caso do meu pesqueiro,
que ﬁca no bairro das Oliveiras, é fundamental. A
Prefeitura arrumou a estrada e nos deu condições
tanto de acesso das pessoas até meu empreendimento, quanto para nós
conseguirmos transportar
as trutas que fornecemos
para restaurantes de São
Paulo”, contou o proprietário do Pesqueiro Serra
Azul, João Pistão. “Isso
incentiva o nosso trabalho. Por exemplo, agora,
além do pesqueiro, estamos investindo. Estamos
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O prefeito
recebeu
cerca
de vinte
convidados
para falar
do turismo
na cidade e
o assunto
bastante
comentado
foi a
importância
da parceria
entre poder
público e
iniciativa
privada

levando esportes de aventura, construindo tirolesa,
parede de escalada, temos
trilhas, cachoeiras e estrutura para rapel. Para isso
estamos contando com
uma parceria especializada. Também vamos construir uma pousada, além
de laboratório e auditório
para recebermos alunos
que vão estudar o processo de criação das trutas.
A estrada é uma estrutura muito importante, que
beneﬁciou todo o bairro”,
aﬁrmou.
Experiência e
conhecimento
A oportunidade de
vivenciar novas experi-

ências é um atrativo do
turismo em Pindamonhangaba. Como no caso
da empresa Voar de Balão, do Sítio Recanto Lotus (produtos orgânicos),
da Estrada de Ferro Campos do Jordão e do Projeto
Cerâmica, que possibilita
com que o visitante tenha
o contato com a argila e
faça sua própria peça de
cerâmica, por exemplo. A
difusão do conhecimento
também é uma característica do turismo local,
como no caso do Orquidário Feiticeira e da Fazenda
Coruputuba, que trabalha
a agroecologia e o resgate de alimentos que eram

produzidos antigamente,
na época dos tropeiros e
que hoje são conhecidos
como plantas alimentícias
não convencionais, como
é o caso de diversos tipos
de feijão e de arroz, além
do milho roxo e outras.
O local fornece esses alimentos para restaurantes
da capital paulista e costuma realizar festivais gastronômicos em sua sede,
com a presença de chefes
de cozinha renomados,
como Alex Atala.
Parceria nas ações
Resgatando, ainda, a
tradição do tropeirismo,
uma parceria com a Prefeitura deverá realizar,

ainda neste ano, um festival gastronômico em
homenagem à comida tropeira. Além desse, a Prefeitura organiza, anualmente, mais dois festivais
gastronômicos: o Junino e
o da Primavera. “Apostamos em eventos para que
a população tenha uma
amostra do que a cidade
oferece e possa depois retornar aos restaurantes e
atrativos. Também realizamos a divulgação da cidade nas feiras nacionais
e internacionais que participamos, com grande retorno de visitantes”, explicou a diretora de Turismo.
O prefeito de Pindamo-

nhangaba apoia o desenvolvimento do turismo
na cidade. “Acreditamos
no trabalho de responsabilidade que estamos
realizando. Cada um
precisa fazer a sua parte,
ninguém faz nada sozinho. Por isso essa parceria entre a Prefeitura, os
empresários que fazem o
turismo e as instituições
que formam e capacitam, é muito importante.
Pindamonhangaba tem
muito potencial, temos
que acreditar e investir.
A gente cria o turismo, só
depende de nós. E os benefícios são para a cidade
inteira”, garantiu.

Saguão da Prefeitura
recebe exposição
O espaço cultural no
saguão da Prefeitura recebe, até o dia 31 de março,
a exposição do mês, com o
artista Pascoal Silva, que é
dividida em duas fases: nos
cavaletes, apresenta releituras de obras famosas, em
homenagem a Van Gogh e
Pablo Picasso, entre outros.
Nas paredes estão obras de
sua própria autoria.
Nascido em Taubaté,
ele é servidor público estadual há mais de 25 anos.
Formou-se como técni-

co em Análises Clínicas e
como Radialista, na área
de Locução e Jornalismo.
Se diz um eterno apaixonado por todas as técnicas
artísticas.
“Desde criança gostava
de desenhar e pintar. Não
tive oportunidade de fazer
uma especialização em
artes, mas o que aprendi
como amador foi satisfazendo minha curiosidade,
através de documentários
e livros. Quanto mais satisfaço minhas curiosida-
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des, mais vontade de ser
curioso eu tenho”, contou.
Há mais de 11 anos o
artista é morador de Moreira César. “Agradeço a
esta cidade muito acolhedora, seu povo, e também
ao Departamento de Cultura pela oportunidade”,
concluiu.
As obras podem ser admiradas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
horário de funcionamento
da Prefeitura. A entrada é
gratuita.

O artista é autodidata e amante de todas as técnicas artísticas

As rodas de dança são sucesso nas manhãs de domingo no Bosque

Divulgação

DANÇA CIRCULAR EM NOVO HORÁRIO
Em virtude das
altas temperaturas, para que
fique mais confortável aos dançantes, as rodas de
dança circular no
Bosque da Princesa serão realizadas em novo
horário. Todo
segundo e quarto
domingo, das 9 às
11 horas. A entrada é gratuita.
As rodas são
feitas pela Baú

Arte Cultura, por
meio do Departamento de Cultura
da Prefeitura.
Todos estão convidados a participar
dessa atividade
física que integra
e alegra os corações.
Lembrando
que, em caso de
chuva, as aulas
são transferidas,
automaticamente,
para a quadra do
Lar São Judas,

que fica em frente
ao Bosque.
Mãos
de Barro
As oﬁcinas
gratuitas de argila
“Mãos de Barro”,
com o artista plástico Sérgio Callipo,
continuam no horário de sempre:
das 10 horas ao
meio-dia, todos os
domingos. As aulas são realizadas
próximo à Biblioteca do Bosque.
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cotidiano
Receita fornece informações sobre
destinação solidária de imposto
Cerca de 50 profissionais de várias áreas participaram de um encontro
com a Receita Federal, no
auditório da Santa Casa,
na quinta-feira (5), para o
esclarecimento de dúvidas
sobre o Imposto de Renda
e como fazer a contribuição
para o Fumcad – Fundo
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Para poder ajudar o
Fumcad é preciso optar
pelo modelo completo,
pois no simplificado não
há a opção. A quitação do
imposto devido pode ser
parcelada em até oito cotas, já para a destinação

não há parcelamento e o
pagamento deve ocorrer
até 30 de abril.
Os
esclarecimentos
foram realizados pelo supervisor do Imposto de
Renda da DRF/Taubaté,
Luiz Fernando de Paulo, e
pela delegada da RF Maria
Teresa Camargo.
Para ela é importante a
disseminação do conhecimento dos cidadãos para
destinar parte do Imposto e aplicar no município.
“Neste exercício, o Fumcad faz parte do programa
gerador da declaração do
IR e ao fazer a declaração
tem essa opção de desti-

nação”, afirma.
O promotor de Justiça,
Carlos Eduardo Paciello,
parabenizou a organização deste encontro e enfatiza que as informações
foram excelentes.
Rodrigo Godoi, instrutor de informática, acrescenta que o público recebeu informações ricas e
esclarecedoras.
Os interessados em
conhecer os projetos que
serão beneficiados podem
acessar o site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e
clicar no botão Fumcad,
ao final da página, do lado
direito.

O Projeto de Educação
Ambiental Casa Verde faz
parte do Departamento Pe-

Encerradas reuniões
sobre Mobilidade Urbana
Quando as pessoas falam em Mobilidade Urbana alguns podem achar o
termo diferente, no entanto, é mais simples do que
pensam. Linhas de ônibus,
transporte de passageiros,
de carga, táxi, pontos de
ônibus, ciclovias, por exemplo, fazem parte do tema.
A cidade está em construção de seu PMUP - Plano de Mobilidade Urbana
e a participação dos moradores é de extrema importância. No dia 12 haverá a
segunda Audiência Pública
sobre o assunto na Câmara de Vereadores, o início
será às 17h30 e para dar as
sugestões é preciso procurar a equipe da Secretaria
de Planejamento da Prefeitura para se inscrever.
A equipe da Secretaria
de Planejamento da Prefeitura realizou uma série de
reuniões técnicas e também
reuniões participativas. Na
quarta-feira (4) o encontro
com a comunidade ocorreu
no bairro Cidade Nova, e
na quinta-feira (5) na Etec

Pinda Consciente oferece
oficinas gratuitas
Divulgação

Projeto desenvolve atividades com crianças para conscientização ambiental
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3637-4616.

Divulgação

Dia 12 haverá audiência na Câmara Municipal
João Gomes de Araújo.
Jacqueline Gonçalves,
esteticista, moradora do
Cidade Nova, comenta que
essas reuniões são importantes porque levam a população a se conscientizar
sobre as necessidades do
bairro. “A Prefeitura vir
até o bairro mostra para a
gente que podemos confiar e participar. Eu gosto
de participar. Parece que
o pessoal está cansado de
ouvir. Aqui no bairro, o que
foi pedido na reunião com
o prefeito, está sendo feito,

que foram a ampliação da
escola municipal e o posto
de saúde, por isso é que eu
estou aqui. Acho que falta
um pouco de interesse da
população”, comentou.
Ela deu sugestões
como a ampliação de ciclovias, porque muitas
mães levam seus filhos
para a creche em outro
bairro de bicicleta, às
vezes carregando duas
crianças, e ainda dividindo o espaço nas ruas
com ônibus, caminhões e
carros.

Divulgação

Supervisor do Imposto de Renda forneceu informações

Casa Verde retoma atividades
com “Ecologistas do Futuro”
O Projeto de Educação
Ambiental Casa Verde
está de volta. As aulas do
curso “Ecologistas do Futuro”, para crianças a partir do 4º ano, estão com as
inscrições abertas.
O curso visa a conscientização das crianças
para ações ecológicas e de
preservação
ambiental,
com atividades lúdicas,
teóricas e práticas. Com
isso, espera-se a formação
de alunos e cidadãos conscientes dos cuidados com
o meio ambiente. As vagas
são limitadas.
As inscrições devem ser
realizadas por pais ou responsáveis pela criança, na
sede do projeto, que fica
na rua Guilherme Nicoletti, 965, Vila São Benedito.
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dagógico, da Secretaria de
Educação e Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Todos os jovens de
Pindamonhangaba têm
a oportunidade de participar de várias oficinas
gratuitamente.
As ações são realizadas pelo projeto “Pinda Consciente”, com o
apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba
e
Fundo Social de Solidariedade. Para se inscrever, é preciso apresentar o RG e comprovante
de endereço.
As inscrições podem
ser feitas em uma das
bibliotecas municipais,
telecentros ou na sede
do Fundo Social. Durante cada mês é trabalhada
uma temática e no mês de
março o assunto é “violência contra o jovem” e
em abril será o “uso da
água”.

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.
Os trabalhos do “Pinda Consciente” utilizam
a linguagem de culturas
urbanas. Como as ações
são estruturadas, na primeira semana de cada
mês os alunos conhecem
as temáticas, 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”, um
evento onde expõem as
atividades ao público.

Inscrições para Fórum do Plano Municipal
de Educação seguem até segunda-feira
Tiveram início na terça-feira (3) e seguem até
a próxima segunda-feira
(9), as inscrições para o
Fórum do Plano Municipal de Educação. Para
se inscrever, é necessário
acessar o site da Prefeitura, www.pindamonhangaba.sp.gov.br, e clicar no
banner do evento.
O Fórum do Plano Municipal de Educação será
realizado no dia 14 de
março, em nove lugares
ao mesmo tempo, das 8
às 13 horas. No momento
da inscrição, será necessário escolher uma das 20
metas que quiser discu-

tir. O link para as metas
também está disponível
no site. As discussões serão divididas pelas nove
escolas, espalhadas pela
cidade.
O Plano Municipal de
Educação vai reger a educação na cidade pelos próximos dez anos, na rede
pública e privada, do Ensino Infantil até o Universitário. O evento é voltado
para todos: profissionais
de educação, pais, alunos
e demais interessados da
comunidade.
O Plano Municipal de
Educação considera as necessidades educacionais

dos munícipes e cumpre a
função de articular os esforços das esferas governamentais em regime de
colaboração, tendo como
objetivos: universalizar a
oferta da etapa obrigatória (de 4 a 17 anos), elevar
o nível de escolaridade da
população, elevar a taxa
de alfabetização, melhorar
a qualidade da educação
básica e superior, ampliar
o acesso ao Ensino Técnico e Superior, valorizar os
profissionais da educação,
reduzir as desigualdades
sociais, democratizar a
gestão e ampliar os investimentos em educação.

FóRum do Plano municiPal de educação

Ao se inscrever pelo site, o interessado define em qual meta poderá colaborar. As metas
serão discutidas em locais pré-determinados:
Metas 1, 2 e 3 / Metas 19 e 20 – Escola Municipal Serafim Ferreira (Terra dos Ipês)
Metas 1, 2 e 3 / Metas 19 e 20 – Escola Municipal Prof. Elias Bargis Mathias (Araretama)
Metas 3, 10 e 11 / Metas 19 e 20 – Escola Estadual Prof. Rubens Zamith (Vale das Acácias)
Metas 3, 10 e 11 / Metas 19 e 20 – Colégio Anglo Emílio Ribas (Bela Vista)
Metas 4, 6, 8 e 9 / Metas 19 e 20 – Escola Municipal Profa. Ruth Azevedo Romeiro (Delta)
Metas 4, 6, 8 e 9 / Metas 19 e 20 – Escola Estadual Prof. José Aylton Falcão – Caic (Araretama)
Meta 7 / Metas 19 e 20 – Escola Municipal Profa. Gilda Piorino Molica (S. Judas)
Meta 7 / Metas 19 e 20 – Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol (Centro)
Metas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20 / Metas 19 e 20 – Fatec (Água Preta)
Meta 12, 13 e 14 / Metas 19 e 20 – Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol (centro)
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oportunidades
Tribuna do Norte
Nova foNte
de reNda
A moradora do bairro
das Campinas, Juliana
Mendes Apolinário, de 31
anos, fez o curso de Cabeleireiro. Ela já gostava da
profissão e confessa que
já trabalhava um pouco
nesta área, mas queria
se aperfeiçoar. “Aprendi
tudo: tintura, progressiva,
cortes de cabelo... o curso
foi muito bom, principalmente nessa reta final,
quando o curso evoluiu
e mostrou muitas opções
para o aprendizado”,
explicou. Prestes a ser mãe
de Yasmin, a aluna esteve
presente para receber seu
certificado. “A Yasmin vai
nascer no dia 9 de março
e, assim que ela deixar,
vou me associar a outro
profissional até pegar
experiência”, contou.

Divulgação

Nova
profissão
Também moradora
do bairro das Campinas,
Solange Lopes Pereira, de
21 anos, fez os cursos de
Cabeleireiro e Manicure.
Ela explicou que gostava
de fazer escova e arrumava a própria unha,
por isso, quando viu a
divulgação, foi correndo
se inscrever. Sol, como é
chamada pelas amigas de
curso, contou que aprendeu muitas técnicas e que
o curso a deixou mais segura para fazer as unhas
das outras pessoas. No
futuro, pretende abrir seu
próprio salão. “Pretendo
seguir o Nosso Bairro
onde ele estiver, para me
aprofundar mais e seguir
nessa área”, afirmou.

Divulgação

Divulgação

Nova paixão
A aposentada Maria
Agna dos Santos, de 63
anos, é outro exemplo de
sucesso. Moradora do Beta,
ela sempre quis aprender
as técnicas de cabeleireiros.
“Sou irmã de cabeleireira,
mas nunca consegui aprender com ela, por falta de
tempo. Era enfermeira e,
agora que me aposentei,
não queria ficar em casa
dormindo. Então vim fazer
o curso, também para me
cuidar e distrair a cabeça.
Amo a enfermagem, mas
com o Nosso Bairro descobri uma nova paixão”,
contou. Para o futuro, só
boas perspectivas. “Vou
trabalhar como cabeleireira. Inclusive, estou abrindo
o meu salão na garagem
de casa. Ao longo do curso,
fui comprando os equipamentos. Hoje mesmo meu
marido está lá, finalizando

a pintura, e já tenho cliente
agendada para quinta-feira”, comemorou.

‘Nosso Bairro’ forma
Novas caBeleireiras e
maNicures Nas campiNas
Dezessete novas manicures e
cabeleireiras receberam seu certificado na tarde de quarta-feira
(4), no bairro das Campinas, pelos cursos descentralizados do
Programa Nosso Bairro, realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
Mulheres de todas as idades,
moradoras do bairro, em sua
maioria, participaram de quatro
meses dos cursos semiprofissionalizantes com as professoras
Claudia Carvalho e Marta Maria
dos Santos, e agora podem seguir uma nova profissão, obtendo uma fonte de renda para auxiliar no orçamento doméstico.
A formatura contou com a
presença do prefeito de Pindamonhangaba. Antes de receber
o certificado, cada uma desfilou
com seu ‘modelo’ – chamado de

madrinha ou padrinho - e mostrou um pouco do que foi aprendido durante as aulas.
O prefeito ficou satisfeito
com a felicidade das formandas.
“É importante para a mulher se
valorizar e cuidar da autoestima.
Tenho muito carinho e respeito
por todas as pessoas que estão
se formando hoje e agradeço
pela participação de todas, que é
fundamental para o sucesso das
iniciativas da Prefeitura. Agora,
todas poderão trabalhar, ganhar
seu dinheiro honestamente e tenho certeza que terão sucesso”,
garantiu.
Os cursos descentralizados
do Programa Nosso Bairro foram promovidos pela Secretaria
de Governo da Prefeitura, com
organização do Departamento
de Turismo.

Divulgação

Prefeito entrega certificado a participantes do curso oferecido pelo ‘Nosso Bairro’

Prefeitura recebe artes para
concurso de logomarca
Termina no dia 25 de março
o prazo para as inscrições do
Concurso da Logomarca da
Incubadora de Empresas. Os interessados podem encaminhar
as artes via e-mail ou então
entregar na sede da Prefeitura,
no Setor de Protocolo. O edital
está disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
A incubadora de Empresas
de Pindamonhangaba foi fundada em 12 de abril de 2007
com o objetivo principal de
auxiliar o desenvolvimento das
micro e pequenas empresas
que buscam desenvolver ideias
inovadoras. Oferece suporte
administrativo, mercadológico

e consultoria de especialistas
de diversas áreas. A empresa
é acompanhada em todas suas
etapas de desenvolvimento,
desde seu planejamento até
sua consolidação no mercado.
A Incubadora de Empresas
exerce papel social e econômico, oferecendo oportunidades
de desenvolvimento sustentável para micro e pequenas
empresas, fomentando o
crescimento dos negócios e,
por conseguinte a geração de
empregos, renda e desenvolvimento da região.
O concurso é aberto para
toda a população e a participação deve ser individual. Quem

deseja enviar o trabalho por
e-mail deve colocar no campo
assunto Concurso de Logomarca Incubadora e deve ser
um único anexo com a ficha de
inscrição e contendo a arte. Esta
ficha deve ser assinada e digitalizada em formato pdf, com no
máximo 20 mb.
O resultado será anunciado no dia 8 de abril no site da
Prefeitura e também na imprensa local. O primeiro colocado
receberá um notebook e um
certificado de reconhecimento.
Este concurso é promovido pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Pindamonhangaba
prepara Jornada
da Juventude
A coordenação do Espaço
Juventude está organizando
a primeira jornada de Pindamonhangaba. O evento será
realizado entre os dias 26
e 29 de março e conta com
o apoio da Prefeitura, por
meio de diversas secretarias
e departamentos, Life Core
e Conselho Municipal da
Juventude.
O primeiro será no Espaço Cultural Teatro Galpão,
das 19 às 22 horas, com
várias ações. Os músicos do
1º Festival de Música da Ju-

ventude irão se apresentar.
O encerramento da jornada
vai ser com a 1ª Etapa do
Pinda Push Race, o horário
será definido.
A organização informa
que está firmando mais
parcerias para que os jovens possam desfrutar de
vários eventos e celebrar a
juventude de forma plena,
atendendo as políticas públicas determinadas. A programação será fechada nos
próximos dias e a equipe irá
divulgar amplamente.
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2º CADERNO
Tribuna do Norte
Esquentam vendas de ovos de
Páscoa em Pindamonhangaba
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Bombons, barras de chocolates, cestas e ovos de páscoa. Independente da idade, quem ouve
essas palavras automaticamente
sabe que a Páscoa se aproxima.
Em Pindamonhangaba, os supermercados e lojas especializadas já estão esvaziando as prateleiras, e quem ainda não garantiu
o chocolate deste ano precisa
correr, porque os estoques estão
diminuindo rapidamente.
De acordo com o gerente de
um dos supermercados da cidade, ainda há bastante opção de
ovos de chocolate para os consumidores, mas quanto mais
próxima está a páscoa, ﬁca mais
difícil encontrar um produto especíﬁco.
Segundo os comerciantes do
município, a diferença de preço
em comparação ao ano passado,
de aproximadamente 10%, não
afugentou os clientes, e as vendas devem crescer cerca de 5%.
Quem deixar para última
hora pode conseguir economizar, já que o comércio oferece
preços mais baixos e promoções para ﬁnalizar os estoques.
Em contrapartida, não terão
tantas opções como os que se
adiantaram.

Divulgação

Preços estão 10% mais caros que na Páscoa de 2014, porém vendas devem crescer 5%

Como desfrutar a Páscoa sem descuidar da balança
Para quem não quer
correr o risco de engordar
nesta Páscoa, a saída é optar por chocolates amargos
ou meio amargos, que tem
maiores concentrações de
cacau, ou o chocolate light.
Por não conter açúcar, a

versão diet é indicada para
quem tem diabetes.
As versões light, possuem redução de 30% a
40% de calorias. Mesmo
assim, é necessário que o
consumo seja moderado.
Já para quem consegue

ter controle sobre a quantidade de chocolate que vai
comer, os nutricionistas
têm uma boa notícia: 50
gramas diárias de chocolate
pode até ajudar a emagrecer, pois ele causa uma sensação de saciedade.

CONFIRA PORÇÕES
ADEQUADAS PARA
TODA A FAMÍLIA
• 3 a 5 anos: um bombom pequeno, duas vezes por semana;
• 6 a 9 anos: dois bombons
pequenos ou uma fatia de 20g de
chocolate, duas vezes por semana;
• 10 anos ou mais: dois bombons

médios ou uma fatia de 30g de
chocolate, no máximo três vezes
por semana;
• Adultos: dois bombons médios
ou uma fatia de 30g de chocolate,
no máximo três vezes por semana.
O chocolate amargo está liberado
diariamente, desde que a porção
não ultrapasse 12g;
• Adultos com controle de peso:
a mesma quantidade, no máximo
duas vezes por semana.

Trabalhadores da Gerdau fazem protesto Abertas inscrições
para curso gratuito de
padaria artesanal
Os trabalhadores da Gerdau
ﬁzeram uma paralisação na
quinta-feira (5), em protesto
contra demissões que ocorreram na empresa.
De acordo com a CUT Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba, a indústria
tem preferido demitir funcionários, em vez negociar situações
como férias coletivas, lay-off,
redução de jornada, ocasionando em cerca de 300 demissões
em um período de um ano.
Outro apontamento da
CUT é a troca de operadores
experientes por estagiários,
principalmente nos acabamentos da laminação. Segundo o
secretário geral do Sindicato,
Herivelto Moraes, o Vela, a
companhia tem substituído
proﬁssionais experientes por
estagiários.
O outro lado
A assessoria de Imprensa da
Gerdau informou que a redução
no quadro de funcionários de
Pindamonhangaba tem sido

Guilherme Moura

Trabalhadores paralisados no Mantiqueira, perto da fábrica
‘pontual’ em virtude do “complexo cenário vivenciado pela
indústria do aço no Brasil e no
mundo”. Na nota, a companhia
aﬁrmou que as demissões têm
sido o último “recurso após a
tomada de uma série de medidas para evitá-lo”.
Sobre a contratação de es-

tagiários, a indústria justiﬁcou
com a realização de convênios
“com instituições de ensino
para a concessão de estágio
em suas unidades”. Além disso,
o texto destacou que “os estagiários são sempre acompanhados por proﬁssional de mesma
formação (ou superior)”.

Pindamonhangaba oferece
mais uma oportunidade para os
munícipes que desejam se qualiﬁcar para o mercado de trabalho.
Estão abertas as inscrições para
o curso de Padaria Artesanal no
polo do bairro das Campinas.
As aulas são gratuitas e terão
início em abril na Casa do Jovem,
localizada na rua José Benedito
Quirino, sem número.
Os interessados podem ir à
sede do FSS - Fundo Social de
Solidariedade, ao lado do Palacete
10 de Julho, para garantir uma
das 20 vagas. O atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8 às
11h30 e das 13 às 16h30. É necessário apresentar o RG e comprovante de endereço.
O curso tem duração de três
meses e os alunos irão aprender
a produzir pães caseiros, bolos,
roscas e haverá receitas sobre
alimentação saudável, e também
aulas sobre higienização para evi-

tar contaminações em unidades
de alimentação e nutrição.
A atividade será desenvolvida por meio de parceria entre o
Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo, Prefeitura de
Pindamonhangaba e Fundo Social
de Solidariedade do município.
Este curso também será oferecido
no Vale das Acácias e Cerâmica,
porém, em ambos as vagas já
estão esgotadas.
Divulgação
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polícia
Polícia captura
foragidos com
mandados de prisão

Furto em interior de
carro no Boa Vista
Um jovem de 22
anos teve seu carro
arrombado e pertences roubados na
última quarta-feira
(4) no bairro Boa

Vista. Segundo informações, o rapaz
estacionou seu carro
na rua Frei Mauricio
e se ausentou. Ao
retornar, notou que

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.406, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, o Sr. Kennedy Flores Campos do emprego de provimento em comissão de
Secretário de Habitação, a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 034/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MADRAS SERVIÇOS S/C LTDA ,
responsável pelo imóvel situado a Rua João Livramento s/nº. Bairro Vila Rica, inscrito no município
sob a sigla SO220401028000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.410, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve NOMEAR o Sr. Marcos Aurelio Rodrigues para o emprego de provimento em comissão de
Chefe de Segurança a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.409, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, a Sra. Stephanie Paim Chiconini do emprego de provimento em comissão de
Assistente Técnica de Relações Institucionais, a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS)
E PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA O ANO DE 2015
EXÉRCITO BRASILEIRO – 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
A UNIÃO, por intermédio do 2º Batalhão de Engenharia de Combate (2º B E Cmb), órgão
do EXÉRCITO BRASILEIRO – MINISTÉRIO DA DEFESA, em atendimento aos princípios
constitucionais da publicidade, moralidade e probidade, na forma da Lei 8666/93, e demais
normas complementares aplicáveis, com amparo no Decreto nº 92.512/86 e Portaria nº 48/08 que
aprova as Instruções Reguladoras do Sistema de Prestação de Assistência Médico-Hospitalar aos
Beneficiários do FUSEx (IR 30-38), torna público que credenciará pessoas jurídicas (Organizações
Civis de Saúde – OCS) e pessoas físicas (Profissionais de Saúde Autônomos - PSA), com vistas
a prestar de forma complementar na área de saúde, o atendimento médico-hospitalar, Ambulatorial
e laboratorial aos beneficiários do Sistema de Saúde do Exército – SAMMED/FuSEx, observadas
as seguintes condições.
I – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Dias: de 2ª a 5ª feiras;
Horários: 13:40h às 16:00h;
Fone: (12) 3642-5817 / e-mail: sgt_neide@hotmail.com
Local: Seção FuSEx do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, situado na Praça Padre João de
Faria Fialho, 46, Centro, CEP 12.400-190, Pindamonhangaba, SP.
II – OBJETO
1. O presente Edital tem por finalidade o credenciamento de Organizações Civis de
Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA), devidamente registradas na Agência
Nacional de Saúde (ANS) com vistas a efetuar, de forma complementar, o atendimento na área de
saúde aos usuários do Sistema de Saúde do Exército, nas seguintes modalidades:
a. Atendimento Médico Ambulatorial (consultas com hora marcada) e Atendimento
Médico-Hospitalar nas seguintes especialidades, entre outras:
b. Endoscopia, Genética Médica, Obstetrícia, Psiquiatria, Psicologia, Angeologia,
Cancerologia, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica, Cancerologia Pediátrica, Quimioterapia,
Quimioterapia do Câncer, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Nutricionista, Cirurgia Cardiovascular,
Clínica Médica, Cirurgia da Mão, Cabeça e Pescoço, Geriatria, Clínica Geral, Neurologia Infantil,
Imunologia, Acupuntura, Alergia, Oftalmologia, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia, Neurologia,
Vascular, Cardiologia, Fisioterapia, Fisioterapia Ocupacional, RPG, Pediatria, Endocrinologia,
Ortopedia, Ginecologia, Urologia, Odontologia, Dermatologia, Infectologia, Nefrologia,
Coloproctologia, Anestesiologia, Pneumologia, Hematologia, Gastroenterologia e Proctologia
(Colo, Reto e Ânus), Patologia, Oncologia, Hidroterapia, Terapia Ocupacional e Medicina do
Trabalho, Medicina Nuclear (IN Vivo e IN Vitro), Reumatologia, Neurocirurgia, Cirurgia Geral,
Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica Reparadora, Endoscopia, Tomografia,
Ultrassonografia, Gastro cirurgia, Videolaparoscopia, Atendimento Pronto Socorro 24 horas,
Hemoterapia, Homeopatia, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina do Tráfego,
Medicina Esportiva, Medicina Física e Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Legal, Medicina
Preventiva e Social, Neonatologia, Nutrologia, Traumatologia, Órteses e Prótese não Odontológicas
ou com Fornecimento junto ao Procedimento médico requisitado, Medicina Laboratorial,
Laboratório de Análises Clínicas, Bioquímica, Líquido Amniótico, Liquido Sinovial, Liquido
Cefalorraquianos, Microbiologia rádio imunoensaio, Medicina Ocupacional, Marcadores para
Alergia, Screenling Neo Natal, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radioterapia, Reumatologia,
Odontologia: Buco-Maxilo-Facial, Diagnóstico, Exame Clínico, Prevenção, Odontopediatria,
Dentística, Endodontia, Periodontia, Prótese Odontológica, Ortodontia, Ultrassonografia,
Vascular, Tomografia Computadorizada, Exames em Otorrinolaringologia, Endoscopia Digestiva,
Colonoscopia, Eletrocardiograma, Ecocardiograma, Sonografia e Polisonografia, Fonoterapia,
Vídeo Estroboscopia, Cirurgia, Remoção e Home Care.
c. Todos os recursos de diagnósticos e tratamento necessário ao atendimento hospitalar
dos usuários, encargos médicos, inclusive plantonista e nosocomiais necessários; utilização de
sala cirúrgica, de materiais e serviços do centro cirúrgico e instalações correlatas; medicamentos,
materiais hospitalares e próteses receitados e outros materiais utilizados, sangue e derivados;
serviço de enfermagem; serviços gerais, alimentação com observância de dietas prescritas;
procedimentos especiais, como fisioterapia, eletrocardiograma, etc; e todos os procedimentos
que se fizerem necessários ao adequado atendimento do usuário, bem como internação em UTI,
quando necessário.
d. O atendimento de pronto-socorro prestado a qualquer hora do dia ou da noite, em
qualquer dia da semana, nas instalações da credenciada.
e. Atendimento Médico Laboratorial - exames complementares de toda a natureza para
fins de diagnósticos e/ou tratamento.
Retirada do Edital: Seção FuSEx/Contratos do 2º B E Cmb

CIMC – CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR
Em conformidade com o Estatuto, ficam convocados todos os associados da CONVIVÊNCIA DE
IDOSOS DE MOREIRA – CIMC para a Assembleia Geral, que se realizará no dia 19 de março, às
15 horas, no Recinto São Vito, sito à Praça da Matriz n° 28, em Moreira César.
Na pauta, Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio de 20 de março de
2015 até 19 de março de 2017.
Os interessados em participar deste Pleito Eleitoral terão prazo até dia 13 de março do corrente
ano, às 15 horas, para inscrever suas chapas, no endereço acima citado.
Moreira César, 04 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 035/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARIA ANTONIA MONTEIRO
responsável pelo imóvel situado a Rua João Livramento s/nº. Bairro Vila Rica, inscrito no município
sob a sigla SO111301042000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação, e atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
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uma das portas do
veículo estava danificada na fechadura
e percebeu que o cd
player do painel do
carro foi levado.

Na noite da última
quarta-feira (4), a Policia Militar de Pindamonhangaba abordou dois
homens, um de 38 anos
e outro de 29 anos em

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.407, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONaRAR, o Sr. Marcos Aurélio Rodrigues do emprego de
provimento em comissão de Gerente, a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de
2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.408, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, a Sra. Neusa Helena Pereira de Oliveira do
emprego de provimento em comissão de Coordenador de Projetos Sociais, a partir
de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de
2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.403, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, o Sr. Jeferson Alex da Conceição Santos do emprego de provimento em
comissão de Supervisor, a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.402, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve EXONERAR, o Sr. José Fernando da Silva do emprego de provimento em comissão de
Chefe de Segurança, a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.395, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve CESSAR a designação do Prof. Luís Carlos Lúcio, para a função de Gestor de
Atividades Esportivas, a partir de 31 de janeiro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro
de 2015.
Pindamonhangaba, 11 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 11 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

atitude suspeita. Após
consulta no sistema, foi
verificado que ambos
tinham mandado de
prisão decretados e que
estavam foragidos.Eles

foram encaminhados ao
1º DP e logo após a elaboração do Boletim de
Ocorrência, transferidos para Cadeia Pública
de Cruzeiro.

Associação Atlética Ferroviária
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação
José Francisco Monteiro, Presidente do Conselho Deliberativo da Associação atlética Ferroviária,
no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, em atenção ao disposto
no artigo 64, convoca os Associados para Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia
31 de Março de 2015, terça-feira, das 19h às 20h, nas dependências do Ginásio de Esportes
Tobias Salgado, a qual em conformidade com o disposto no artigo 43, para conhecer e deliberar
sobre o Relatório Anual da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração das contas de Receita e
Despesas referente ao exercício 2014 e Parecer do Conselho fiscal e do Conselho Deliberativo.
Pindamonhangaba, 4 Março de 2015.
José Francisco Monteiro
Presidente do Conselho Deliberativo
Mauro Cavalcante Ferreira Pinto
Secretário do Conselho Deliberativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.405, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Jader Tadeu do Amaral do emprego de provimento
em comissão de Assessor de Gabinete, a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.404, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Ronie Paiva Teixeira de Freitas do emprego de
provimento em comissão de Diretor do Departamento de Meio Ambiente, a partir de 06 de
março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 09.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.03.2015.
Às dez horas do dia cinco de março de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando
Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro
titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 1.ª Sessão Ordinária, realizada em
03.01.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR:
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0359/14
Claudia Maria Vieira Domingues.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 09.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.03.2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.413, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve NOMEAR a Sra. Stephanie Paim Chiconini para o emprego de provimento em comissão
de Gerente a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.412, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve NOMEAR a Sra. Neusa Helena Pereira de Oliveira para o emprego de provimento em
comissão de Gerente a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve NOMEAR o Sr. Marcelo Henrique Camargo para o emprego de provimento em comissão
de Gerente a partir de 06 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 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 26 de fevereiro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

COMUNICADO
A empresa COMÉRCIO E INDÚSTRIA PRINCESA DO NORTE LTDA. situada em
Pindamonhangaba/SP, à Rua Estados Unidos, nº. 310, Bairro Parque das Nações,
Inscrição Estadual nº. 528.008.473-110 e CNPJ nº 48.401.251/0001-04, comunica o
extravio das notas fiscais modelo 1, nota fiscal fatura série 8 nº 57 à 70 não usadas
- AIDF nº.540821427714.

Às dez horas do dia tres de março de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Nona Sessão Ordinária
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna
Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 08.ª Sessão Extraordinária, realizada em
26.02.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0345/14 Tania Aparecida Bzerra de
Lima. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0364/14 Clodoaldo Bueno Romão. III – EXPEDIENTE:
Ofício 009/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI
para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬03 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 08.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.02.2015.
Às dez horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Oitava Sessão
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos
senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos
Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 08.ª Sessão Ordinária, realizada em 24.02.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0342/14 Reginaldo Cardoso da Silva.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 08.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.02.2015.
Às dez horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quinze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro
Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 07.ª Sessão Ordinária, realizada em 19.02.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sra. Bruna Danielle
da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0356/14 Benedito Odair Custódio. II –
EXPEDIENTE: Ofício 008/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2015.

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte
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PARA ELAS
Dia Internacional da Mulher

Dentre as muitas histórias que cercam o dia 8 de
março, a mais conhecida é
o incêndio na fábrica têxtil
em Nova York, em 1911,
provocado pelos próprios
patrões. Contudo, antes
desse fato, no ano anterior,
houve o II Congresso Internacional das Mulheres So-
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cialistas, representado pela
alemã Clara Zetkin, que
achava necessário celebrar
um período para a luta a favor dos direitos igualitários
das mulheres como voto,
melhores condições de trabalhos e salários.
Algumas datas como
19 de março e 1º de maio,

foram celebradas por elas,
pois na época, os países
impunham o dia. Entretanto, 8 de março virou
oﬁcial devido as tecelãs,
que começaram a greve
que deu início a Revolução
Russa em 1917.
Outro
acontecimento
que dissemina o Dia In-

ternacional da Mulher no
mundo foi um protesto
em 1968, ao Concurso de
Beleza Miss América, em
praça publica. Sutiãs eram
queimados como forma de
manifestação aos padrões
impostos ao corpo feminino e consumo, além da repressão à sexualidade.

A data é lembrada pelas
feministas, movimento da
luta por direito igualitários às
mulheres. Atualmente, celebridades se expuseram e
disseram que aderem à luta,
como a cantora Beyoncé, a
atriz hollywoodiana Emma
Watson e a mais recente ganhadora do Oscar de melhor
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atriz coadjuvante Patricia Arquette, em seu discurso.
Diante de tantas lutas,
repressões e protestos,
esse período é pouco lembrado como tal, em alguns
países é feriado, como
Bulgária, China e Rússia.
No Brasil não é feriado,
mas a data é recordada.

Apresentações artísticas e “Maratona de Ofertas”
no shopping comemoram data
Programação começa hoje, com descontos, e segue com a
Semana da Arte, com exposições de livros, contação de histórias
e apresentações de música e dança
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Shopping Pátio Pinda preparou duas atividades:
“Maratona de Ofertas”, que acontece
até domingo (8), e o projeto cultural
Revelarte – “Elas por elas”, desenvolvido em parceria com a Fasc – Faculdade Santa Cecília, com apresentações artísticas a partir de domingo.
Os descontos da maratona podem
chegar a 50%. “Essa é mais uma

ação que promove o envolvimento e
o entretenimento do público, garantindo momentos de lazer e diversão”,
aﬁrma o gerente geral do shopping,
Adriano Nogueira. Falando mais sobre a Semana da Arte, ele destaca
a iniciativa: “Teremos a oportunidade
de ajudar a reforçar o valor cultural
e artístico de Pindamonhangaba e
região”.
Idealizadora do projeto Revelarte,

Algumas lojas terão descontos de até 50%

a artista plástica Márcia Miranda explica: “Esta iniciativa foi elaborada no
ano de 2005 com o objetivo de motivar as crianças e os jovens a se revelar por meio da arte e criar espaços
novos de exibição da produção artística. A ação “Elas por elas”, especiﬁcamente, tem a ﬁnalidade de homenagear as mulheres por meio de uma
mostra coletiva, na qual a mulher é
retratada de forma poética.”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
Maratona de Ofertas:
Dias, 6, 7 e 8 de fevereiro, com descontos de até 50%

Espaço das Artes:
De 8 a 15 de março, das 10 às 22 horas: Exposição de
telas e painéis, esculturas em argila e pedra sabão, artesanato em gesso e decoração e maquetes de igrejas;

Espaço Literatura:
Dia 8 de março (das 18h30 às 19h30) e dia 14 de março (das 14 às 19 horas): Exposição de livros com a escritora Graça Alves – Tema: “Estas Mulheres”;
Dia 8 de março (das 19h30 às 20h30) e dia 15 de março (das 16 às 21 horas): Exposição de livros e CD da a
escritora Rhosana Dalle – Tema: “O travesseiro da mulher
borboleta”;
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Dia 14 de março (Das 16 às 20 horas) e dia 15 de março (das 13h30 às 15h30): Exposição de livros da escritora
Suzana Ribeiro – Tema: “Narrativas e experiências: Histórias de mulheres brasileiras”.

Espaço Música e Dança:
Dia 8 de março (das 20h às 20h25) e dias 14 e 15 de
março (das 13 às 16 horas): Apresentação de Dança – sapateado;
Dia 14 de março (das 13 às 13h30): Apresentação musical com Bianca Ariel (com repertório apropriado para o
evento/MPB e músicas românticas);
Dias 8 e 14 de março (das 14 às 14h15): Declamação
com Hígia Bastos – Tema: “Ser mãe”;
Dias 8 e 15 de março (das 20 às 21 horas) e dia 14
de março (das 13 às 13h30): Apresentação musical com
Bianca Ariel – MPB;
Dias 8 e 15 de março: Apresentação da Atriz Laila Gama
– contação de histórias com o tema “Nós mulheres...”.

PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Castolira e Vila São José
decidem Copa Regional
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Copa de futebol
Sub 20 inicia
neste domingo
Começa neste domingo (8), a 1ª Copa de
Futebol Sub 20. Com
o apoio da Sejelp – Secretaria de Esportes,
Juventude e Lazer - o
campeonato
começa
com sete times da ci-

dade: Rosário, Agenor,
Sapopemba,
Atletic,
Mombaça, Corinthians
e Independente. Neste
ﬁnal de semana as rodadas serão da fase de
classiﬁcação.

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA
Grêmio Mombaça X Sapopemba
Horário: 8h30
Local: Estádio Nelson Duque Avelar (Santa Cecília)
Corinthians X Independente
Horário: 10h30
Local: Estádio Cardosão (Alto do Cardoso)
Atletic X Rosário
Horário: 10h30
Local: Estádio Haras Paulista (Aﬁzp)

Vila São José terá
que apostar na
velocidade para
superar melhor time
da competição

Foram deﬁnidos no
último domingo (1º),
os finalistas dos campeonatos da categoria Amador e Sub 17,
da 18ª edição da Copa
Regional de Futebol,
evento organizado e re-

alizado pela LPF - Liga
Pindamonhangabense
de Futebol. Os jogos
acontecerão no estádio
Ramirão (Vila Verde),
neste domingo (8), a
partir das 8h30.
A grande atração para

CONFIRA JOGOS DA RODADA PELOS
CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA CIDADE

a decisão do amador será
o Castolira, que vem de
uma incrível sequência
de 100% no campeonato, contra o Vila São José
que conquistou sua vaga
vencendo por 3 a 1 o Capituba. Pela primeira vez,

duas agremiações de Pindamonhangaba disputam
a decisão.
Já no Sub 20, a ﬁnal
será disputada entre o
Independência e o Cidade Jardim. O jogo começará às 8h30.

COPA LAERTE ALVES DA SILVA –
SÊNIOR 50 – Sábado (7)
8h30 – Portal da Esﬁrra X Terra dos Ipês
10h – Fim de Carreira X Ramos
COPA GIBA – SÊNIOR 50 – Domingo (8)
8h30 – Campo Alegre X Aﬁzp
10h – Borracharia Chafariz X Santos
8h30 – Flamenguinho X Flamengo
10h – Esplanada Taubaté X São Cristóvão
8h30 – Independente X Maricá

Jogos Regionais do Idoso

Atletas de natação e atletismo
participam de seletiva neste sábado
Entre os dias 13 e 17 de
maio serão realizados os
Jori - Jogos Regionais do
Idoso - e Pindamonhangaba está promovendo a
seletiva para a competi-

ção. Os trabalhos começaram na terça-feira (3)
e terminam dia 12. As
opções disponíveis são:
atletismo, natação, bocha e jogos de mesa (xa-

drez - dama - dominó).
O objetivo dos Jori é
promover a integração
do idoso na sociedade
estimulando a prática
de atividade física como
Divulgação

Trabalhos começaram na terçafeira (3) e terminam dia 12

saúde e bem estar através das gerações. A realização do evento, em
diversas cidades do Estado, proporciona novas
experiências aos classiﬁ-

cados, dando a oportunidade de conhecer novos
lugares e pessoas.
Essa competição é realizada pelo Fundo Social do Estado de São

Paulo com parceria do
município sede e demais
prefeituras e Fundo Social municipal.
As próximas seletivas
a serem realizadas são:

