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Pinda debate economia de água
Akim/AgoraVale

Pindamonhangaba realiza uma noite de palestras
e debates sobre a economia
de água nesta quinta-feira
(12). O objetivo é orientar os
participantes sobre medidas
simples e eﬁcientes para evitar o desperdício.
O evento promovido pela
Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, com apoio da Sabesp e
da Prefeitura, também contará com explanações sobre
a dengue.
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Na palestra, Walmir Medeiros vai dar dicas sobre economia e explicar dados existentes nas contas de água

Cidade vai
eleger Miss e
Mister Mundo
Os jovens do Araretama
e bairros próximos podem
se candidatar para participar do Miss e Mister
Mundo, etapa de Pindamonhangaba, que vai selecionar rapazes para a etapa
estadual do concurso.
De acordo com o organizador do evento, Allan
Fernandes, o concurso será
dividido em duas etapas,
uma para a região do Araretama e outra para os demais bairros da cidade.
Os interessados devem
fazer as inscrições até dia
25 de março.
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Mulheres recebem homenagens
Comunicação CVP

Oito pindamonhangabenses foram homenageadas pela
Câmara Municipal em sessão
solene na segunda-feira (9)
referente ao Dia Internacional da Mulher (celebrado em
8 de março). As escolhidas pelos trabalhos que realizaram
pela comunidade de Pindamonhangaba foram: Vanderlis Regina Ephigênio da Silva
– Dona Lila, Edméa Aparecida Ramos Tavares Pinto, Hilda Guimarães Paim, Gicele de
Paiva Giudice, Maria Luísa
Lima de Almeida, Maria Claudina Guedes de Castro, Maria
Isabel da Silva Vallentim e
Leni Teixeira Félix.
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Fatec abre inscrições para isenção da taxa do vestibular
As pessoas que querem isenção ou
redução na taxa do vestibular da Fatec
- Faculdade de Pindamonhangaba - de-

vem fazer as inscrições pelo site www.
vestibularfatec.com.br até 7 de abril.
Em todo o Estado são 6 mil isenções e

os candidatos podem solicitar o beneﬁcio completo ou com redução de 50%
na taxa – caindo de R$ 70 para R$ 35.
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Arezzo lança coleção inverno em Pinda
A marca Arezzo
fará o lançamento
de sua coleção de inverno em Pindamonhangaba na quintafeira (12), das 9 às 19
horas.
O
lançamento
contará com apresentação das novas
peças e um coquetel
na loja Arezzo Pinda
(Dr. Monteiro Cesar,
58, centro).
Mais
informações pelos telefones
(12) 3642-6797 ou
(12)99150-0223.

Estímulo sem auxílio

governo quer fortalecer
construção civil, porém
sem benefícios

A

pós anunciar o fim do Minha Casa
Melhor – programa similar ao Minha
Casa Minha Vida, porém utilizado
para financiamento de móveis e eletrodomésticos, o Governo Federal tenda reascender o setor.
Não parece neste momento que haverá redução do IPI - Imposto Sobre Produto Industrializado – para linha branca, como houve nos dois
últimos anos, porém a intenção é estimular a
economia no segmento de moradias.
Na terça-feira (10), durante lançamento da
21ª edição da Feicon Batimati – Salão Internacional da Construção, realizada no pavilhão de
exposições do Anhembi, em São Paulo, a presidente da República fez discursos para tentar
reconquistar a confiança dos empresários e a fé
do povo.
A intenção é aproveitar o maior evento do setor em toda a América Latina, o quinto maior do
mundo, com perspectiva de R$ 500 milhões em
negócios, para ‘dar um boom’ em todo o País.
Como registro, vale ressaltar que a venda de
imóveis vem caindo no Brasil nos últimos anos,
bem como os financiamentos e o número de
construções também desacelerou.
Uma possível crise na construção civil pode
desencadear ainda mais problemas econômicos
para o Brasil, considerando que o setor representa cerca de 8% do PIB – Produto Interno
Bruto da nação.
Segundo o presidente da Anamaco - Associação Nacional dos Comerciantes de Material de
Construção, Cláudio Conz, cada R$ 1 produzido na construção gera R$ 1,88 na produção do
Brasil. A cadeia é a quarta maior geradora de
empregos e remunera seus trabalhadores 11,7%
mais do que os outros setores da economia.
A pergunta que fica no ar é: como estimular o
setor sem auxílio do Governo? Isso nem o próprio Palácio do Planalto sabe responder. A essa
altura qualquer ato pode ser um empurrão para
frente, no entanto, sem nada de novo, parece ser
a estratégia do “chover no molhado”.

V

Divulgação

associação dos Servidores divulga nova
tabela de preços de ovos de Páscoa
Como todos os anos,
a ASPMP - Associação
dos Servidores Públicos
Municipais de Pindamonhangaba divulgou a tabela de preços de ovos de
Páscoa para associados.
Em 2015, os produtos
serão da marca Spinassi,
confeccionados em Campos do Jordão, e da Lac-

ta. As encomendas podem
ser feitas até dia 27 de
março, e serão retiradas
na Bomboniere Nogueira
a partir do dia 30. Para
quem desejar, o desconto
pode ser feito em folha de
pagamento, parcelado em
até quatro vezes todo dia
30 (dos meses de abril,
maio, junho e julho).

* José Valdez de Castro Moura

OVOS DE PÁSCOA

PESO

PREÇO

AO LEITE
MEIO A MEIO

150grs
260grs
360grs
440grs
440grs
520grs
700grs
820grs
1.000kg

9,45
15,90
21,90
27,90
27,90
32,90
43,90
49,90
59,90

400grs
440grs
700grs

24,90
30,90
46,90

AO LEITE OU BRANCO
MEIO A MEIO
AO LEITE
AO LEITE OU BRANCO
AO LEITE
AO LEITE
AO LEITE
CORAÇÃO
OVO TRUFADO AO LEITE
OVO TRUFADO AO LEITE

PreçOS De OVOS De PáSCOA LACtA

PreçOS De OVOS De PáSCOA LACtA

* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, professor universitário, Magister ad
Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V
(Sorbonne).

aNguaRDa lITERáRIa

No dia oito do mês de
março, comemorou-se o
DIA DA MULHER, que,
segundo o cientista Fritjof
Capra, é a “Redentora da
Civilização Ocidental”. A
Constituição de 1988 consagrou juridicamente a
igualdade entre homens e
mulheres. Alguns anos se
passaram, e, a sociedade
brasileira ainda reclama a
regulamentação dos seus
princípios. Muito precisa
ser repensado. A questão
grave da saúde da mulher
é fundamental, visto que
vivemos num país de altos índices de mortalidade
materna, abortos clandestinos realizados sem
os mínimos cuidados de
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mULhER: Um CLamoR PoR SEUS diREiToS
técnica e higiene. Assim,
contemplamos um dantesco espetáculo de descaso, desrespeito às necessidades básicas de saúde
à condição feminina. Faltam recursos Federais e
do Estado. Entretanto, bilhões foram injetados para
“salvar” os bancos Econômico e Nacional, lembrase, caro leitor? E, sabem
quanto? O equivalente a
tudo quanto foi gasto nas
Universidades
Federais
em dois anos! E, esse é o
Governo da Modernidade.
Que tem prioridade social!
Portanto, vemos que as
ações governamentais são
tímidas, presas ao discurso,
guardando uma quilométri-

Fundação Dr. João Romeiro

ca de distância da prática.
E, o que dizer da violência que grassa em todos os recantos do Brasil,
em que elas constituem
um grande contingente
de vítimas indefesas? Não
bastam as “Delegacias das
Mulheres”, onde algumas
mulheres corajosas denunciam os maus tratos,
oriundos principalmente
da brutalidade dos “maridos”, os quais sequer
cumprem os seus deveres
básicos de chefes de família! Sabemos que a maioria das mulheres vítimas
da violência doméstica é
geralmente de condição
sócio-econômica precária,
exigindo, pois, um atendi-

mento social importantíssimo, na busca de apontar
soluções imediatas a médio e em curto prazo, com
vistas ao acesso à profissionalização, ao emprego,
à moradia, à cidadania,
enfim. A assistência a nível psicológico às mulheres vítimas de agressões
é um aspecto de alta importância no atendimento,
merecendo abordagens familiares ou em grupo, terapias breves, técnicas de
aconselhamento individual, no sentido de minorar o
agravamento do problema
endêmico da violência.
Há que se pensar na
terrível
discriminação
contra a mulher, no Códi-

go Civil o qual no seu artigo 380 reza que “durante o casamento, compete
o pátrio poder aos pais,
exercendo-o o marido
com a colaboração da mulher. Havendo divergência
entre o casal, prevalecerá
a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de
recorrer ao juiz”. Será que
já caiu essa agressão jurídica? Esse é um exemplo
do anacronismo dessa lei.
Parece-me que continua
assim, apesar do Projeto
de Lei número 4782/90
que trata da capacidade
jurídica da mulher.
A sociedade como um
todo clama por avanços
nessa questão. Entendo

EXPEDIENTE

que mulher, em posição
subalterna no núcleo familiar, discriminada no
trabalho, representa uma
prova clarividente de que
a nossa civilização caminha para o caos, para o
fim. Lembremos que as
Grandes Civilizações pereceram quando o materialismo, a violência e o
desrespeito aos princípios
do Direito prevaleceram
ante os valores da moralidade, do respeito ao ser
humano e à ética.
Que continue essa luta
das mulheres pelo Direito inalienável que têm
à Justiça e às condições
condignas de existência e
coexistência!
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CIDADE
Pindamonhangaba promove
palestra sobre economia de água
Akim/AgoraVale

Palestrante dará dicas simples e eﬁcazes para economia de água

Pindamonhangaba promove
nesta quinta-feira (12), às 19 horas, uma noite com palestras e
orientações sobre a crise hídrica
e também sobre o aumento do
número de casos de dengue no
município.
Dados do Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento,
da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério
das Cidades, apontam que Pindamonhangaba desperdiça 38,14%
da água potável com vazamentos
no setor de distribuição, além
disso, não há como medir a quantidade que é perdida dentro das
casas e das indústrias e nem na
agroindústria, que segundo especialistas têm média de 60% de
não aproveitamento. O tema será
abordado pelo técnico em gestão
da Sabesp, Walmir Medeiros, que
ministrará a palestra ‘Uso inteligente da água’.
A Acip - Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba, responsável pelo evento pede

que os participantes levem uma
conta de água e de luz para a realização de uma dinâmica, onde
Medeiros deve usar os exemplos
pessoais e explicar a cobrança e
detalhar o consumo, bem como
orientar sobre economia.
Dengue
Recentemente, a Secretaria
de Saúde e Assistência Social de
Pindamonhangaba informou que
o número de casos autóctones
de dengue (aqueles contraídos
dentro do município) chegou a
29. Para elucidar a importância
de manter os quintais limpos e
eliminar água parada, a médica
infectologista Maria Angela Barguil Digigov Villela Santos será a
explanadora.
Além de cuidados para evitar
a doença, a infectologista deverá
ressaltar o desenvolvimento da
dengue dentro do organismo humano, o tratamento e a recuperação.
O evento conta com o apoio da
Sabesp e da Prefeitura.

Faculdade de tecnologia abre inscrições
para isenção na taxa do vestibular
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O Centro Paula Souza abriu,
nesta semana, o período de inscrições para quem deseja conseguir
isenção ou redução no valor da
taxa de inscrição do vestibular
para o segundo semestre nas Fatecs – Faculdades de Tecnologia
em todo o Estado de São Paulo,
inclusive em Pindamonhangaba.
A instituição também divulgou
o calendário do vestibular Fatec.
As inscrições começam no dia 5
de maio e a prova está marcada
para 5 de julho, às 13 horas. O
valor da taxa será de R$ 70.
Estão sendo oferecidas seis mil
isenções, e os candidatos podem
pedir isenção total e redução
de 50% na taxa de inscrição do
processo seletivo. O prazo vai até
7 de abril.

Os interessados em pedir a
isenção deverão preencher o
formulário específico que está
disponível no site do Vestibular
Fatec (www.vestibularfatec.com.
br). É preciso guardar o número
do protocolo, que deverá constar
do envelope que vai conter os
documentos comprobatórios.
Requisitos para isenção
O candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino
Médio ou a EJA - Educação de
Jovens e Adultos em escolas da
rede pública (Municipal, Estadual ou Federal) ou em instituição
particular com concessão de bolsa
de estudo integral. É necessário
também ter renda familiar bruta
mensal máxima de R$ 1.182 (por
pessoa). Se for independente, sua
renda bruta máxima deverá ser
nesse mesmo valor.

É preciso apresentar comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados,
autônomos e aposentados devem
seguir as instruções descritas na
portaria, disponível no site.
Requisitos para
redução da taxa
É preciso ser estudante regularmente matriculado em curso prévestibular ou em curso superior de
graduação ou de pós-graduação.
O interessado deve, também, ter
uma remuneração mensal inferior
a dois salários mínimos (R$ 1.576)
ou estar desempregado.
É necessário apresentar comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados,
autônomos e aposentados devem
seguir as instruções descritas na
portaria, disponível na internet no
site www.vestibularfatec.com.br.

Divulgação

Solicitação deve ser feita até 7 de abril

Divulgação

GRUPO OFERECE CURA REIKE
O Grupo Holístico Mãe Divina promoverá a doação de Reiki na próxima quinta-feira (12). A programação
começa às 19h30 e o grupo solicita
que os participantes compareçam com
roupas claras.
REIKE
O Reike é uma técnica japonesa de
cura, que consiste na canalização de
energias universal (Rei) e vital (Ki), direcionando-as através das mãos para o
corpo e os chacras. Trazendo, com isso,
ressonância e equilíbrio no aspecto
físico, energético, emocional, mental e
espiritual. Desde 1960, o Reiki passou
a ser reconhecido pela OMS - Organização Mundial de Saúde.
A casa está situada na rua Dr. Campos Sales, 349. Mais informações entrar
em contato pelo telefone 3642-3993.
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Cal cobra benfeitorias
Felipe César – FC reitera Vereador Janio faz
homenagem ao ex-vereador para a cidade e para o
a implantação de cursos
Distrito de Moreira César
técnicos a distância
José Maria da Silva
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP
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autor da
Homenagem,
Vereador

Janio lerario
( C e n t r o ), C o m
os FilHos de

José maria da
s i lV a , l e a n d r o
e eVandro

Vereador Felipe
C é s a r - FC

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador
Felipe César - FC (PMDB) reitera ao Governo Federal, através
do Ministério da Educação e
ao Governo do Estado, através
da Secretaria de Educação, a
possibilidade de instalação de
cursos técnicos à distância, em
diversas áreas para beneficiar
principalmente os jovens e trabalhadores que não tem tempo
suficiente de frequentar as aulas
diariamente.
De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens
e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.
Turismo no Bosque
Outra solicitação do presidente Felipe César – FC para
a Administração Municipal é a
realização de estudos visando
dotar o Bosque da Princesa de

mais incentivos turísticos. A
ideia é que seja criado na “ilha”
do bosque um minizoológico,
com acesso por um teleférico
e uma passarela ligando o Bosque da Princesa ao zoológico,
na ilha.
O presidente sugere ainda a
construção de uma plataforma,
visando a terceirização de passeios de lanchas e chalanas ao
longo do Rio Paraíba. Também
pede a criação da Casa da Cultura no bosque, com instalação
de barracas para que os artesãos
de nossa cidade possam expor
e vender seus trabalhos aos
turistas que visitam o Bosque
da Princesa. “Precisamos incrementar mais o turismo em
Pindamonhangaba. Temos um
trecho do rio que outrora foi
muito utilizado e agora está
parado, precisamos reativar
este tipo de turismo em nossa
cidade”, destaca o presidente
da Câmara, Felipe César – FC.

O 1º secretário da Câmara
de Pindamonhangaba, vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB)
prestou significativa homenagem ao ex-vereador e ex-presidente da Câmara, José Maria da
Silva durante a sessão ordinária
desta segunda-feira, dia 23 de
fevereiro. O plenário aprovou
o Projeto de Lei nº 09/2015, de
sua autoria, que denomina de
José Maria da Silva o Prédio
do Departamento de Serviços
Municipais — DSM, localizado
no bairro do Bosque.
Em relação à homenagem,
Janio afirmou que “fazer esta
denominação ainda é pouco,
perto do grande homem que foi
José Maria. O Super Zé, como
era conhecido, gostava de dizer
que é possível fazer da política
uma ação para o bem, pois devemos ser pessoas capazes de
fazer um mundo melhor”.
José Maria da Silva foi funcionário público concursado na
Prefeitura de Pindamonhangaba
e ingressou na vida política como
vereador. Durante a sua trajetória
política exerceu diversos cargos.
Nascido em Lagoinha, em
21 de novembro de 1950, filho

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

de Benedito Freitas da Silva e
Benedita Freitas da Silva, casouse com Aparecida Conceição
Jacinto da Silva e teve três filhos,
Leandro, Cassandra e Evandro.
José Maria foi seminarista,
cursou Contabilidade no Colégio
Comercial “Dr. João Romeiro”
e depois a Faculdade de Ciências Econômicas da Unitau, em
Taubaté.
Na vida na política, José
Maria ingressou através de
convite - na época - do Prefeito
João Bosco Nogueira, do Presidente do MDB, Dr. Paulo de
Andrade e do amigo particular
Geraldo Alckmin. Foi vereador
durante dezesseis anos. Em1981
foi eleito Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba. Entre
88 e 92 foi reeleito Vereador-Constituinte e elaborou a
Lei Orgânica do Município.
Foi Subprefeito de Moreira
César por duas vezes. Com o
Prefeito Geraldo Alckmin de
1977 a 1982 e com o Prefeito
Vito Ardito de 1997 à 2000.
Também foi diretor geral da
Câmara de Pindamonhangaba.
José Maria faleceu no dia 28
de setembro de 2012.

O vereador
José Carlos Gomes - Cal (PTB)
enviou vários
requerimentos
solicitando ao
prefeito Vito
Ardito Lerario,
através dos seus
departamentos
competentes,
diversas benfeitorias para a
Cidade e para
o Distrito de
Moreira César.
Dentre os pedidos, o vereador
pede a cobertura V e r e a d o r C a l
das piscinas dos centros esportivos: Zito, João do Pulo,
Cidade Nova e Araretama,
que foram alvo de promessa
de campanha do prefeito,
bem como a volta da coleta de sangue no Cisas, em
Moreira César, que segundo
informações vai começar
amanhã, e na UBS da Vila São
Benedito, que provavelmente
também logo será iniciada, o
que desafogara o Laboratório
Central, na Cidade; também
a colocação das barras de
alongamento na calçada de
caminhada da avenida Dr.
Adhemar César Ribeiro, que
segundo o Diretor de Esportes
do Distrito, já está pronto para
ser colocada; o conserto da
tela da grade do Centro Esportivo e Educacional Pai João na
Vila São Benedito e também
a dedetização do local pois
estão sendo encontrados es-

AssessoriA

de
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corpiões, causando situação
de perigo para alunos, professores e funcionários; também
a solução dos problemas para
que os idosos que são atendidos pela Clínica Horus, através do SUS, não tenham que
subir escadas para exames
de oftalmologia; também o
inicio das obras de galeria, de
calçamento ou asfaltamento
nas travessas das Palmeiras e
da Antônio Teixeira, na Vila
São Benedito, conforme foi
acertado em reunião com os
moradores e o subprefeito de
Moreira César; bem como a
previsão do término das obras
das creches e o início do seu
funcionamento, que vai suprir
em parte a grande demanda
que hoje está em torno de
2.000 vagas, segundo o Prefeito, em sua fala no programa
de rádio “Um minuto com o
Prefeito”.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Toninho da Farmácia
Magrão informa que Loteador do Portal Professor Eric persiste na luta
dos Eucaliptos firmou compromisso
presta homenagem ao
pela implantação dos serviços dos
Médico Veterinário Dr. Casé em Audiência de Conciliação
Correios no Parque das Palmeiras
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

O vereador Toninho da Farmácia
(PDT) prestou uma
homenagem ao Médico Veterinário Dr.
Carlos José Valise
– Casé durante a realização da 6ª Sessão
Ordinária, no último
dia 02 de março,
quando entregou um
Diploma de Honra ao
Mérito ao Veterinário pelos
relevantes serviços prestados
em prol dos animais do município de Pindamonhangaba.
A homenagem havia sido
aprovada por unanimidade
através do Requerimento
2458/2014, de 8 de dezembro
do ano passado.
Na ocasião, o vereador
destacou o caráter humano do
profissional, que muitas vezes
deixa de lado o material, para
cuidar com grande compaixão de animais abandonados
de nosso município.
Campanha de castração
O vereador Toninho da
Farmácia solicita a realização
urgente de uma Campanha de
Castração de Cães e Gatos,
devido ao número de animais
abandonados nas ruas da
cidade que tem aumentado
consideravelmente e se não
forem tomadas medidas imediatas a situação pode ficar
fora de controle. Um animal
solto na rua e não castrado
se torna um reprodutor em
potencial, fazendo com que
aumente cada vez mais a
população de cães e gatos

o médiCo Veterinário dr.
Carlos José Valise – dr. Casé
reCebe

das

mãos

do

Vereador

toninHo da FarmáCia, diploma de
Honra ao mérito pelo trabalHo
realizado em prol dos animais de

pindamonHangaba

que perambulam pelas ruas
da cidade.
Atualmente existe uma
grande preocupação com
o controle populacional de
cães e gatos e a castração
é uma das formas de evitar
que animais (principalmente
filhotes) sejam abandonados
diariamente nas ruas, nas portas de clínicas veterinárias,
nos pet-shops, nas ONGs de
proteção animal, entre outros.
Mas além de evitar as ninhadas indesejadas, a castração
também pode trazer outros
benefícios para o animal e
seu proprietário.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Nesta quarta-feira,
dia 4, aconteceu na 1ª
Vara Cível da Comarca
de Pindamonhangaba,
a Audiência de Conciliação para tratar do
Loteamento Portal dos
Eucaliptos. Segundo o
“Termo de Audiência
de Conciliação”, a
Nova São Benedito Urbanização e Desenvolvimento Imobiliário
Ltda se comprometeu
a realizar a obra de
infraestrutura do lote- Vereador magrão no loteamento portal dos
amento residencial e euCaliptos: empresa noVa são benedito se Comprometeu
a realizar a obra de inFraestrutura do loteamento
comercial Portal dos
Eucaliptos, da 1ª fase, conforme fazer as adequações necessárias,
relatório técnico de estrutura com o remanejamento de lotes e
de loteamento, realizado pelas quadras para garantir a reserva de
Secretarias de Planejamento e área verde.
de Obras da Prefeitura.
Quanto as ruas, indicadas no
Ficou acordado que “as obras relatório técnico, com metragem
de infraestrutura relacionadas inferior a 14 metros, a Prefeitura
no relatório serão finalizadas no de Pindamonhangaba aceita sua
prazo de 05 meses, tendo início recepção ainda com metragem
em 20/03/2015 e término em a menor, tendo em vista que tais
20/08/2015, conforme cronogra- lotes já foram alienados. A Prema apresentado pela Nova São feitura informa que a adequação
Benedito”. Foi definido e as par- para 14 metros seria inviável em
tes concordaram, ainda, que não razão dos custos e do tempo, e
será realizada a pavimentação para compensar a diferença de
asfáltica da fase 1 e a “Nova São metragem referente à largura
Benedito” fará o cascalhamento das ruas e avenidas, o loteador
das ruas e avenidas identificadas se comprometeu a doar lotes da
no relatório, com 10 cm de altura. 2ª fase ao município. A “Nova
A Prefeitura de Pindamo- São Benedito” se comprometeu,
nhangaba se compromete a acom- ainda, a fazer a pavimentação
panhar a execução das obras, asfáltica da 2ª fase. Em caso de
através de fiscalizações mensais descumprimento pelo loteador
e poderá liberar lotes para cons- do referido acordo será apenada
trução de quadras, em que as com multa diária no valor de meio
obras de infraestrutura estejam salário-mínimo e o município
integralmente prontas. A Nova de Pindamonhangaba assumirá
São Benedito se comprometeu as obras de demais medidas
a implantar avenidas, as quais necessárias para regularização
contornam a área institucional e a do referido loteamento.

vereador diz que já foi até realizada uma
audiência Pública Para que foSSem
aPreSentadaS SoluçõeS Para o Problema
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador
proFessor eriC

O vereador Professor Eric
(PR) solicitou, através do
requerimento nº 1.819/2014
ao Prefeito, à Secretaria de
Planejamento e ao Coordenador Regional dos Correios,
urgentes providências para
regularização da prestação de
serviços dos correios no bairro
Parque das Palmeiras.
O vereador Professor Eric
agendou diversas reuniões
com os moradores e lideranças
do bairro, que culminaram na
realização de uma Audiência
Pública, na Câmara dos Vereadores, em agosto de 2014
e que abordou e tratou dessas
questões. Segundo ele, o bairro não conta com os serviços
da Empresa Brasileira dos
Correios e Telégrafos (EBCT)
e a população do Parque das

Palmeiras vem crescendo
consideravelmente e necessita
deste serviço básico e indispensável.
O vereador Professor Eric
está visitando todas as casas,
em todas as ruas, conscientizando os moradores a regularizarem a numeração de
suas residências, colhendo
assinaturas e orientando os
moradores a instalar uma
“caixa receptora” para que os
serviços possam ser iniciados
em breve. “É com grande satisfação que começo mais esta
etapa no desenvolvimento de
nossa cidade. O Parque das
Palmeiras será, em breve,
atendido com a implantação
do serviço de entrega de correspondências”, enfatizou o
vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

Assistentes

AssessoriA

de

de

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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Polícia

Mulher é vítima do
ex e antiga sogra

Uma mulher de 19
anos foi vítima de vioência doméstica na úlima sexta-feira (6). no

bairro Mantiqueira.
Segundo informações da Polícia, ela
foi agredida pelo seu

ex-companheiro e sua
ex-sogra com socos e
tapas sem conseguir
se defender. O filho

da vítima, de apenas
três meses, também
foi atingido durante a
confusão.

Polícia de Pinda realizou
operação no final de semana
Neste final de semana a Polícia Militar de
Pindamonhangaba
e
região realizou diversas
ações de caráter preventivo e repressivo em
todo o município.
A operação teve
como objetivo principal combater o crime
organizado e o tráfico
de drogas, apreender
armas de fogo e capturar procurados pela
justiça, promovendo
maior segurança aos
moradores, com realizações de saturações
em áreas de interesse
de segurança pública e
inquietação ao tráfico

de drogas.
A ação culminou em
nove prisões, apreensão
de um adolescente, uma
arma de fogo e 171 pedras
de crack.
No início da madrugada
de sexta-feira (6), uma equipe da PMW recebeu denúncia com as características de
dois indivíduos que foram
vistos furtando materiais de
uma empresa. Na busca pelos acusados, eles obtiveram
sucesso e após abordagem
foram encontrados seis rolos de fios de cobre, avaliados em aproximadamente
R$ 10 mil.
Ainda na sexta-feira,
por volta das 16h40, pelo

LICENÇA DA CETESB
RAMINHO TERMOPLÁSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
torna público que recebeu da CETESB a Renovação de Licença de Operação
Simplificada N° 3000083, válida até 05/03/2019, para Calçados de Material Sintético
Montado; fabricação de à Estrada Municipal Santa Cruz, n.º 136, Campinas,
Pindamonhangaba – SP.

bairro Bosque da Princesa, uma equipe da Policia
Militar deparou com um
rapaz em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Ao
perceber a aproximação
da viatura o suspeito fugiu, porém foi alcançado
e abordado. Após busca
pessoal, foi localizado em
seu poder 171 pedras de
crack.
Em cumprimento a
mandado de prisão, equipe da PM se deslocou até
o bairro Jardim Eloyna,
onde obteve sucesso na
localização do procurado, além de encontrar, no
interior da residência do

bandido, 18 pedras de
crack.
Na madrugada de
sábado (7), pelo bairro
Vila São Benedito, uma
equipe da Policia Militar, durante patrulhamento, deparou com
um indivíduo conduzindo uma motocicleta
na contra mão. Ele foi
revistado e a Polícia
encontrou uma arma
de fogo.
Todos os envolvidos, produtos e objetos apreendidos, foram
apresentados no plantão do 1ª Distrito Policial, ficando à disposição da justiça.

LICENÇA DA CETESB
SK TECH EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE INJEÇÃO PLÁSTICA
LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
N° 3004750, válida até 06/03/2019, para Artefatos de material plástico, reforçados ou
não com fibra de vidro, para uso na à AV INDEPENDÊNCIA, 909,925, CAMPINAS,
PINDAMONHANGABA/SP.

Furto em carro
Um carro estacionado
próximo à igreja no bairro São Benedito foi furtado no último sábado (7).
Por volta das 19 horas,
enquanto o proprietário

assistia à missa, uma das
portas do veículo foi arrombada, e os ladrões levaram uma bolsa com os
documentos pessoais do
proprietário.

omissão e fuga
Na noite do último domingo (8), um motorista,
após atropelar uma pessoa
que caminhava pela avenida Abaete, no bairro Jardim

Maricá, fugiu do local sem
prestar socorro. A vítima foi
socorrida e passa bem. Não
há informações sobre quem
era o motorista.

— CIMC –
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR
Em conformidade com o Estatuto, ficam convocados todos os associados da CONVIVÊNCIA DE
IDOSOS DE MOREIRA CÉSAR – 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.
Maria Iranilda Santos Pinto
Presidente

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 2ª reunião Ordinária de 2015, a
realizar - se:
Dia:
11/03/2015
Horário:
8h30
Local:
CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
PAUTA:
•
Aprovação de atas;
•
Constituição da comissão para análise e deliberação de verbas;
•
Recomposição das demais comissões do conselho;
•
Projeto de lei para reestruturação do CMAS;
•
Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho
Benedito Sérgio Irineu - Presidente do CMAS
Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 001/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 01/15, referente à “Aquisição de
cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, com encerramento
dia 23/03/15 às 9h30 e abertura às 10h. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.
PREGÃO Nº 022/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 22/15, referente à “Aquisição de
substituição do encaixe da prótese transversal à esquerda e do pó protético”, com encerramento
dia 24/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.
PREGÃO Nº 024/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 24/15, referente à “Aquisição de
televisores Led, Geladeira, Fogão de 047 bocas e Micro-ondas”, com encerramento dia 25/03/15 às
8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.
PREGÃO Nº 025/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 25/15, referente à “Aquisição de cestas
básicas”, com encerramento dia 24/03/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.
PREGÃO Nº 027/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 27/15, referente à “Aquisição de
impressoras e câmeras digitais para uso dos setores vinculados à Secretaria de Administração”,
com encerramento dia 26/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 029/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 29/15, referente à “Aquisição
de materiais de limpeza para a administração geral e suprimento escolar”, com encerramento dia
23/03/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2015.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO
DE SÃO PAULO. EDITAL DE CITAÇÃO DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS
EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO PROC. Nº 0005947-10.2013.8.26.0445, MOVIDO
POR JOÃO BATISTA MOURÃO PEREIRA E SUA MULHER NELI LAZARINI MOURÃO PEREIRA,
COM O PRAZO 30 DIAS. O DOUTOR HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. JUÍZ DE
DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO. NA FORMA
DA LEI, ETC... F A Z S A B E R a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que
perante este Juízo se processam os termos da ação de Usucapião n. 0005947-10.2013.8.26.0445,
requerido por JOÃO BATISTA MOURÃO PEREIRA E SUA MULHER NELI LAZARINI MOURÃO
PEREIRA, onde objetivam usucapir: “Terreno urbano com frente para a Rua Suíça, Bairro Santana,
Município de Pindamonhangaba, com inicio no ponto ‘’1’’ localizado do lado direito da Rua Suíça,
sentido cidade – bairro, junto a divisa do prédio nº 1.290 da Rua Suíça, de propriedade de:- Ivone
Alves Pereira (sem registro em cartório) ; distante 7,90m da lateral direita, sentido cidade-bairro da
Rua Irmã Maria Esperança Degasperi e 48,60m da lateral esquerda, sentido cidade-bairro da Rua
Cônego João Antonio da Costa Bueno; do ponto ‘’1’’ segue até o ponto ‘’2’’ com rumo 78º22´30´´SW
e ângulo interno 87º35´20´´medindo nessa extensão 5,50m confrontando com a Rua Suíça; do
ponto “2” deflete à esquerda e segue até o ponto “3” com rumo 09º44´00´´SE e ângulo interno
91º53´30´´ medindo nessa extensão 13,97m; desse ponto deflete à esquerda e segue até o ponto
“4” com rumo 12º39´18´´SE e ângulo interno 177º04´42´´ medindo nessa extensão 13,69m; desse
ponto deflete à direita e segue até o ponto “5” com rumo 10º07´11´´SE e ângulo interno 182º32´07´´
medindo nessa extensão 27,14m confrontando do ponto “2” até o ponto “5” com o prédio nº
1.276 da Rua Suíça de propriedade de: Maria Aparecida Fernandes Guimarães (sem registro
em cartório); do ponto “5” deflete à esquerda e segue até o ponto “6” com rumo 82º56´45´´NE
e ângulo interno 93º03´56´´ medindo nessa extensão 5,05m confrontando com o prédio nº 59 da
Cônego João Antônio da Costa Bueno, de propriedade de: Maria Aparecida Silva Lima (sem registro
em cartório) desse ponto deflete à esquerda e segue até o ponto “7” com rumo 08º28´16´´NW e
ângulo interno 88º34´59´´ medindo nessa extensão 13,72m confrontando nessa extensão com o
prédio nº 30 da Rua Irmã Maria Esperança Degasperi de propriedade de: Maria Madalena Pedroso
(sem registro em cartório) e com o prédio nº 28 da Rua Irmã Maria Esperança Degasperi de
propriedade de: Marcos Rogério Pereira (sem registro em cartório); desse ponto deflete à direita
e segue até o ponto “8” com rumo 07º00´11´´NW e ângulo interno 181º28´05´´ medindo nessa
extensão 13,05m confrontando com o prédio nº 28 da Rua Irmã Maria Esperança Degasperi
de propriedade de: Marcos Rogério Pereira (sem registro em cartório) e com o prédio nº 26 da
Rua Irmã Maria Esperança Degasperi de propriedade de: Marcio Luis Alves Pereira (sem registro
em cartório); desse ponto deflete à esquerda e segue até o ponto “9” com rumo 15º13´07´´NW e
ângulo interno 171º47´04´´ medindo nessa extensão 3,50m confrontando com o prédio nº 26 da
Rua Irmã Maria Esperança Degasperi de propriedade de: Marcio Luis Alves Pereira (sem registro
em cartório); desse ponto deflete à direita e segue até o ponto “10” com rumo 80º01´00´´NE e
ângulo interno 275º14´07´´ medindo nessa extensão 8,48m confrontando com o prédio nº 26 da
Rua Irmã Maria Esperança Degasperi de propriedade de: Marcio Luis Alves Pereira (sem registro
em cartório), estando esse ponto localizado do lado direito, sentido cidade-Bairro, da Rua Irmã
Maria Esperança Degasperi, distante 25,75m da lateral direita, sentido cidade-bairro da Rua Suíça;
desse ponto deflete à esquerda e segue até o ponto “11” com rumo 16º32´32´´NW e ângulo interno
83º26´28´´ medindo nessa extensão 10,15m confrontando com a Rua Irmã Maria Esperança
Degasperi; desse ponto deflete à esquerda e segue até o ponto “12” com rumo 75º07´11´´SW
e ângulo interno 91º39´43´´ medindo nessa extensão 8,21m confrontando com o prédio nº 1290
da Rua Suíça de propriedade de: Ivone Alves Pereira; desse ponto deflete à direita e segue até o
ponto “13” com rumo 11º27´39´´NW e ângulo interno 273º25´10´´ medindo nessa extensão 6,53m
confrontando com o prédio nº 1.290 da Rua Suíça de propriedade de:- Ivone Alves Pereira (sem
registro em cartório) desse ponto deflete à direita e segue até o ponto “1”, inicial de partida, com
rumo 09º12´50´´NW e ângulo interno 182º14´49´´ medindo nessa extensão 9,05m confrontando
com o prédio nº 1.290 da Rua Suíça de propriedade de:- Ivone Alves Pereira (sem registro em
cartório), encerrando o perímetro a área de: 387,92m², sendo que nesse terreno existe construído o
prédio nº 1.282 da Rua Suíça com área edificada de: 66,70m².” Assim, pelo presente edital CITA os
ausentes incertos e desconhecidos de JOÃO BATISTA MOURÃO PEREIRA E SUA MULHER NELI
LAZARINI MOURÃO PEREIRA para os termos da ação supra mencionada, ficando cientes de que
não sendo contestada a ação em quinze (15) dias, a fluir da publicação deste edital, tornar-se-á
por aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 319 do CPC). E para que chegue ao
conhecimento de todos, expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei.
HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA JUÍZ DE DIREITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.415, 03 DE MARÇO DE 2015.
USUCAPIÃO
PROC.
Nº
0005947-10.2013.8.26.0445
2 por 13cm
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições
legais,
R E S O L V E:
1- NOMEAR para constituir o CONSELHO FISCAL da Fundação “Dr. João Romeiro”, de acordo
com o art. 12 do Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 4.670, de 22 de novembro de 2010, pelo
período de 01 (um) ano, sendo de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015:
EFETIVOS:
- FRANCISCO NORBERTO SILVA ROCHA DE MORAES
- DOMINGOS GERALDO BOTAN
- SIDERVAN LUIZ ALVES
SUPLENTES:
- RENATO NOGUEIRA GUIMARÃES
- WILSON DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR
- CLEBER BIANCHI
2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro
de 2015.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes - Secretário de Governo e Integração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

pinDAMOnhAngAbA

QUARTA-FEIRA

11 DE MARÇO DE 2015

cotidiano
Tribuna do Norte

Mulheres são hoMenageadas
Comunicação/CVP

Vereadores que participaram da sessão com sete das oito homenageadas

Em sessão solene, a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou uma
homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, na
segunda-feira (9), às 19h30,
que contou com o presidente
da casa e outros sete vereadores.
A data foi criada devido às lutas e protestos das
mulheres por igualdade de
gênero, mesmos salários e o
direito de voto, em virtude
da sociedade que, por muitas vezes, classificou o sexo
feminino como inferior, fraco e submisso ao homem. A
data é celebrada no dia 8 de
março no Brasil e no mundo.
No evento aberto ao público, oito mulheres que se
destacaram diante da comunidade e sociedade foram
homenageadas, sendo elas:

Vanderlis Regina Ephigênio
da Silva (Dona Lila), senhora
humilde e simpática; Edméa
Aparecida Ramos Tavares
Pinto, professora que auxilia
seus alunos e moradores do
município; Hilda Guimarães
Paim, voluntária e realiza
trabalhos solidários; Gicele
de Paiva Giudice, diretora
de Ensino da cidade; Maria
Luísa Lima de Almeida, representante da comunidade;
Maria Claudina Guedes de
Castro, por atendimentos à
população; Maria Isabel da
Silva Vallentim e Leni Teixeira Félix, devotas evangélicas que prestam vários
trabalhos sociais. Das oito
homenageadas, sete compareceram à cerimônia.
A secretária de Saúde e
Assistente Social representou o prefeito no evento.

Divulgação UOL

Jovens do araretama
podem se candidatar
para Miss e Mister Mundo
AiAndrA Alves MAriAno
***
Jovens com idade de 15
a 30 anos, moradores do
Araretama e redondezas,

podem se candidatar para
participar do Concurso
Miss e Mister Mundo, etapa Pindamonhangaba.
O evento acontece pela

primeira vez no município
e pode abrir caminho para
a fase estadual do concurso.
De acordo com o organiDivulgação UOL

Inscrições devem ser feitas até 25 de março

Allan Fernandes
zador do evento em Pinda,
Allan Fernandes, desta
vez, apenas moradores da
região do Araretama poderão participar. “No segundo semestre faremos o
concurso em outras partes
da cidade, para depois escolhermos o representante
do município entre os vencedores”, explicou ele.
Se houver muitas inscrições haverá uma eliminatória antes do dia do concurso, que será em 26 de
abril. As inscrições podem
ser feitas até o dia 25 de
março.
Os candidatos irão desfilar com três trajes: banho, traje típico do Brasil
com as cores da bandeira e
traje de gala. Esse terceiro
será patrocinado e os outros são de responsabilidade de cada candidato.

O júri que escolherá os
vencedores será formado
por vencedores de outros
concursos de beleza da
região e a premiação ao
primeiro lugar nas categorias Miss e Mister será
R$ 500, além de brindes.
Os segundos colocados
ganharão R$ 300 e brindes. Também serão premiados os mais simpáticos e os melhores trajes.
Para concorrer, basta
preencher a ficha de inscrição, que está disponível no salão Samuel Veronezi, no bairro, e pagar a
taxa de R$ 50.

