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Divulgação Ferroviária 
promove 
Festa Retrô 
no sábado

Nagib Calil deixa legado de aprendizado

Julia Pyles 
relata carreira 
de bailarina e 
coreógrafa

Empresários de Pinda vão 
ao Salão da Construção

A Associação Atlética Fer-
roviária realiza a Festa Retrô 
neste sábado (14). O evento 
terá como atração principal a 
banda 1000 Volts, que vai to-
car sucessos das décadas de 
1980 e 1990. Além disso, ha-

verá pista de dança com três 
DJs que fi zeram história nos 
bailes de Pindamonhangaba: 
Adriano K (Ferroviária), Ser-
ginho (Literário) e Gu (Over-
dance).

Na página de 
entrevista desta 
semana, a Tribuna 
traz a bailarina 
Julia Pyles, que 
coleciona prêmios 
de dança em 
festivais nacionais e 
internacionais. Julia 
conta sobre o início 
de sua escola de 
balé, as conquistas 
e o orgulho de 
defender o Brasil em 
festivais no exterior, 
como o Youth 
America Grand Prix, 
que será realizado 
nos Estados Unidos.

O corpo do publicitário Na-
gib Calil, falecido na madru-
gada de quarta-feira (11), será 
sepultado hoje, às 8 horas, no 
Cemitério Municipal. Nagib 
Calil deixa um legado de en-
sinamentos profi ssionais e li-
ções de vida para milhares de 
pessoas de Pindamonhanga-
ba e região, onde desenvolveu 
cursos de qualifi cação profi s-
sional e foi um dos responsá-
veis pelo sucesso publicitário 
da Rede Difusora de Comuni-
cação. 

Pindamonhangaba está repre-
sentada na Feicon Batimati – Salão 
Internacional da Construção – com 
várias empresas e profi ssionais do 

setor. A intenção é conhecer as no-
vidades expostas no evento e apro-
veitar para fechar novos negócios.

ÓPERA 
PROMOVE 
BALADA 
SERTANEJA

ÓBVIO FAZ 
SHOW COM 
GREEN DAY 
COVER

JOVENS PROPÕEM REFLEXÃO PARA MUNDO MELHOR
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PÁGINA 3

ENTREVISTAZ 6

Divulgação
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Têm alguns anos que os alunos de séries su-
periores têm exagerado em algumas facul-
dades do Brasil, sobretudo nas principais 

universidades do Estado de São Paulo, para recep-
cionar os novos estudantes.

Em boa parte, muitas das ‘brincadeiras’ propos-
tas pelos ‘veteranos’ aos ‘calouros’ envolvem hu-
milhação, consumo exagerado de álcool, situações 
constrangedoras, dente outras. 

Normalmente em festas de ‘boas vindas’, esses 
estudantes têm criado situações de extremo descon-
forto aos ‘bichos’, ocasionado ofensas, repúdio, le-
sões corporais, estupro e até morte.

Cabe ressaltar que isso acontece em algumas das 
instituições de ensino e não em todas e, além disso, 
muitas vezes o próprio ‘calouro’ se submete ao ato 
sem que seja forçado pelos mais experientes.

Em Pindamonhangaba, por exemplo, não há re-
gistro de trotes violentos nas faculdades. Pelo con-
trário, nos últimos anos, a Funvic, a Anhanguera e 
a Fasc têm promovido ações solidárias para recep-
cionar os novos alunos. Contudo, em Taubaté, por 
exemplo, na principal Universidade da Região, a 
Unitau, já houve relatos de atos de humilhação e 
até queimaduras em estudantes – uma pena. Pois 
o momento de dar boas vindas, acaba virando ‘um 
inferno astral’ ao recém chegado.

Isso tem que acabar.
Na terça-feira (10), a CPI – Comissão Parlamen-

tar de Inquérito – da Assembleia Legislativa de São 
Paulo, que investigou denúncias de violações a di-
reitos humanos em universidades paulistas, encer-
rou seus trabalhos e apresentou relatório final.

Após 40 audiências, nas quais foram ouvidos 
mais de 200 depoimentos, o relatório, de 190 pá-
ginas, reúne em torno de 9 mil documentos, entre 
fotos, vídeos de trotes violentos e depoimentos de 
sete mulheres estupradas em festas universitárias.

O relatório apresenta mais de 30 recomendações 
que serão encaminhadas ao Ministério Público e 
solicita que as investigações sobre violações prossi-
gam, com punições aos agressores.

O documento também será encaminhado a auto-
ridades brasileiras e ao Papa Francisco. No caso do 
Papa, o relatório será encaminhado porque duas das 
universidades denunciadas são vinculadas à Igreja 
Católica: a PUC/SP – Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo e a PUC/ Campinas.

Em uma dessas recomendações, os deputados 
paulistas pedem que os trotes praticados contra ca-
louros nas universidades de todo o País sejam clas-
sificados como crime de tortura no Código Penal 
Brasileiro.

Com isso, os autores das práticas de trotes e vio-
lações deverão ter seus nomes incluídos em um ca-
dastro estudantil de antecedentes – que não é uma 
ficha criminal, para ser usada para impedimento em 
concursos para admissibilidade em bolsas de estu-
do e financiamento de pesquisa. Mas que eles não 
poderão ascender na carreira sem que apareça, nos 
currículos, a participação de atividades de tortura.

O relatório da CPI propõe ainda a criação de dois 
projetos de lei para combater os trotes nas universi-
dades. Um pede a proibição de patrocínio de even-
tos estudantis por empresas que fabriquem, comer-
cializem ou distribuam bebidas alcoólicas. O outro 
pretende combater os trotes nas universidades e in-
vestigar as violações de direitos humanos e demais 
ilegalidades no âmbito das universidades.

O relatório propõe também a criação de uma ou-
vidoria estudantil vinculada à Secretaria de Estado 
da Justiça e da Defesa da Cidadania, para atender 
os casos de abuso e de assédio nas instituições de 
ensino do estado, e pedem que o Ministério da Edu-
cação crie mecanismo semelhante para atender as 
reclamações de estudantes em todo o País.

Até tudo isso ocorrer, e se é que vai ocorrer, ainda 
terão muitos trotes violentos espalhados pelo País.

Torçamos, agora, pelo bom senso dos estudantes, 
tanto dos veteranos, quanto dos calouros.

Será?

Deputados querem ‘fichar’ 
estudantes que praticam ‘trotes’ 

violentos como torturadores

noite da Pizza 
neste sábado

O Salesianos promove nes-
te sábado (14), a Noite da Pizza 
Beneficente, em prol dos proje-
tos sociais. Serão oferecidas pi-
zzas em tamanho família, pron-
tas para assar, a R$ 15, com um 
único sabor que leva muçarela, 
apresuntado, tomate e orégano. 
Não haverá pizzas para serem 
consumidas no local. A entrega 
será realizada das 15 às 20 horas, 
no refeitório do Salesianos. 

A instituição fica na rua São 
João Bosco, 727, Santana. Para 
mais informações entrar em con-
tato com o telefone 3643-2239.

A Ópera Mix Club promove, nes-
ta sexta-feira (13), a balada ‘Batidão 
Sertanejo’, uma noite de música 
sertaneja com a apresentação do 
grupo Rhaas. O show começa a par-
tir das 23 horas.

A casa de shows fica na rua Lui-
za Marcondes Vieira, 244 – Alto 
Cardoso – Antiga Vinil. Mais infor-
mações pelos telefones (12) 99243-
3951 e (12) 974033786.

Óbvio traz show com Green Day cover

Cantor do momento se apresenta no Arena

Sexta é dia de sertanejo no Ópera

A Fundação Capes lançou, na 
sexta-feira (6), o edital referente 
ao Stem (sigla para Science, Te-
chnology, Engineeringand Mathe-
matics). A submissão de propostas 
vai de 17 de março até o dia 16 de 
abril de 2015.  

Trata-se de uma nova ação da 
Capes, em parceria com Conse-
lho Britânico/Fundo Newton para 
promover a mobilidade e o inter-
câmbio de docentes e pesquisa-
dores responsáveis pelo ensino de 
ciências, tecnologias, engenharia e 
matemática de países emergentes 
ao Reino Unido. 

A ação visa à troca de conheci-
mentos entre docentes e pesquisa-
dores para incentivar a inovação 
curricular e a criação de novas 
estratégias na formação de profes-
sores da educação básica nas áreas 
de Ciências e Matemática.

O Programa é dividido em duas 
etapas: a participação em ativida-
des de imersão no Reino Unido; e 
a realização de atividades de disse-
minação do conhecimento, após o 

retorno ao Brasil, com a aplicação 
de um plano de formação de pro-
fessores alinhado às temáticas do 
Stem.

Público-alvo
Nesta primeira edição de 2015, 

podem submeter propostas docen-
tes de ensino superior que atuam 
como coordenadores no Programa 
Novos Talentos, nas áreas de Ci-
ências, Tecnologia, Engenharia ou 
Matemática.

O Programa prevê o financia-
mento dos seguintes benefícios: 
auxílio no valor de £ 250 (mais 
de R$ 1.150), financiamento no 
valor de até R$ 24 mil, a ser pago 
após o retorno ao Brasil, para ser 
aplicado nas atividades de disse-
minação do Stem. Também será 
concedida passagem aérea inter-
nacional, hospedagem, seguro 
saúde e deslocamentos internos 
no Reino Unido.

Atividades
O período de realização das ati-

vidades no Reino Unido, incluindo 
o dia de saída e de retorno ao Bra-
sil, está programado para os dias 
13 a 28 de junho de 2015.

As atividades, a serem realiza-
das nas cidades de Londres, York 
e Edinburgo, de um modo geral, 
contemplam a realização de ofi-
cinas temáticas, visitas à escolas, 
reunião e atividades pedagógicas.

Novos Talentos
O Programa Novos Talentos 

é voltado ao apoio a projetos ex-
tracurriculares para professores 
e alunos da educação básica, tais 
como cursos e oficinas, visando 
à disseminação do conhecimen-
to científico, ao aprimoramento e 
à atualização do público alvo e à 
melhoria do ensino de ciências nas 
escolas públicas do País.

Coordenado pela DEB - Direto-
ria de Formação de Professores da 
Educação Básica - da Capes, inves-
te em novos talentos da rede pú-
blica para inclusão social e desen-
volvimento da cultura científica.

Pesquisadores de Pinda podem 
fazer intercâmbio no Reino Unido

O Arena 101 recebe 
neste sábado (14), a par-
tir das 23 horas, o cantor 
baiano Neto LX, que pro-
mete contagiar o público 
com a música de sucesso 
nacional, Gordinho Gos-
toso. A casa abrirá suas 
portas às 23 horas e os in-
gressos estão sendo ven-
didos a partir de R$ 20.

O Arena está situa-
do na estrada Municipal 
Antônio Marçon, 4.900, 
Dutra KM 101. Para mais 
informações acesse o site 
www.arena101.com.br ou 
o entre em contato com o 
telefone (12) 3424-7673.

A Cervejaria Óbvio, tradicional esta-
belecimento que promove o Rock and 
Roll na cidade, divulgou as atrações des-
te fim de semana para os amantes do es-
tilo musical.

Para os fãs da banda Green Day, nes-
ta sexta-feira (13), a partir das 22 horas, 
haverá apresentação com a banda Green 
Day Cover Brasil, trazendo os maiores 
sucessos banda americana. A abertura 
do evento será por conta da banda VDC 
– Vida de Caçador.

Já no sábado (14), a banda Motorhe-
ad Cover se apresenta a partir das 23 ho-

ras – a abertura será com a ban-
da Makinah LA.

A casa está situada na rua 

Prudente de Moraes, 222, cen-
tro. Mais informações pelo tele-
fone 3648-4913.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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cidade

Rotaract promove reflexão para um mundo melhor
Os Jovens de Pindamonhan-

gaba da Associação Rotaract es-
tarão na praça Monsenhor Mar-
condes, no sábado (14), a partir 
das 8 da manhã, para promover 
uma ação global em favor em de 
um mundo melhor.

Eles vão instalar um varal 
para que a população coloque 
ideias em favor da humanida-
de, com propostas de gentileza e 
projetos sociais.

Em Pinda, o presidente do 
Rotaract é o jovem Matheus 
Claro, que com outros 11 mem-
bros vão auxiliar a comunidade 
através de projetos que são de-
senvolvidos pelos membros as-
sociados. 

O Rotaract pertence à or-
ganização não governamental 
Rotary Internacional, com mais 
de 1,2 milhão de associados no 
mundo, tendo como parceiros a 
ONU – Organização das Nações 
Unidas, Unicef - Fundo das Na-
ções Unidas para Infância, OMS 

– Organização Mundial da Saú-
de  e Fundação Bill e Melinda 
Gates. 

No Brasil a ação que leva 
como tema “É Possível Fazer 
Diferente”, conta com mais de 6 
mil jovens e está sendo realiza-
da entre os dias 8 e 15 de março 
nas redes sociais. O dia 14 foi 
escolhido para a atividade acon-
tecer nas ruas, em mais de 150 
cidades do país, comemorando 
os 47 anos da associação e o Ro-
taract Day, no dia 13. 

O clube brasileiro sugeriu 
que a atividade fosse execu-
tada em um ponto de grande 
movimentonos municípios.
Essa ação foi pensada de acor-
do com a filosofia da ONG, que 
faz a reflexão das atitudes como 
os pensamentos, honestidade e 
justiça.

Mais informações: www.ro-
taractpinda.com.br, rotaract.
pinda@gmail.com e no telefone 
9 9187-1799. Membros após a doação de alimentos no Lar São Judas

ConStrutoraS de Pinda PartiCiPaM do 
SaLão internaCionaL da ConStrução

Várias construtoras e profis-
sionais de engenharia e arqui-
tetura de Pindamonhangaba 
estão participando do Ciclo de 
Seminários da edição da Fei-
conBatimati – Salão Interna-
cional da Construção. O evento 
é um conjunto de apresenta-
ções técnicas, palestras, painéis 
de debates e estudos de casos 
que acontecem simultanea-
mente à maior feira do setor da 
construção da América Latina, 
até domingo 14, no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi em 
São Paulo.

No total são cinco dias de se-
minários sobre os principais de-
safios, tendências, tecnologias 
e soluções para o mercado de 
construção, que proporciona-
rão aos executivos informações 
estratégicas para atualização 
e qualificação profissional. O 
evento mais completo do cam-
po, único que reúne todos os 
líderes da indústria da constru-

ção em uma única feira, ofere-
cendo serviços e produtos em 
todos os setores.

Muitas empresas estão repre-
sentando o município, dentre 

elas a Eltecon Construtora que 
está presente ao evento junto 
com a equipe da The One Cons-
truções. O diretor John Emerson 
Cursino contou um pouco da ex-

periência: “A Feicon é uma porta 
de entrada para novos clientes. 
Estamos nos esforçando ao má-
ximo e pesquisando para melho-
rar nossa empresa”, afirmou.

John emerson Cursino empresários aproveitam evento para fechar novos negócios

Retrô da Ferrô 
terá rock e 
música eletrônica

A Associação Atlética Fer-
roviária realiza neste sábado 
(14), a partir das 22 horas, 
mais uma edição do “Retrô na 
Ferrô”, que conta com grandes 
sucessos das décadas de 1970, 
1980 e 1990. 

O evento terá como atração 
principal a Banda 1000 Volts, e 
os DJ’s convidados como Adria-
no K (Ferroviária), Serginho 
(Literário) e DJ Gu (Overdan-
ce), que marcaram o cenário da 

região na época. Rock nacional, 
internacional e dance, estarão 
na playlist das atrações. 

A Banda 1000 Volts retor-
na à casa após a aprovação do 
público na primeira festa retro 
no clube, com o mesmo estilo 
de repertório que embalaram 
as grandes baladas nos anos de 
1980 e 1990, e as domingueiras. 

Durante a festa telões com 
seriados, novelas, desenhos e co-
merciais antigos, serão exibidos. 

Os ingressos são limitados. 
O valor do primeiro lote para 
sócios é de R$ 5,00 e não as-
sociados de R$ 15,00. Os pon-
tos de venda são na Academia, 
Tesouraria do Clube, e na loja 
Netto Jeans. As mesas estarão à 
venda, também em quantidade 
limitada por R$ 30. A censura é 
de 18 anos.

Mais informações na tesou-
raria do clube ou pelo telefone 
(12) 2126-4444. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Banda 1000 Volts 
vai tocar sucessos 
do rock nacional e 
internacional
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTES DE 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

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

VEREADOR

RICARDO PIORINO

AS S E S S O R I A D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

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
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VEREADOR DR. MARCOS AURÉL IO VILLARDI

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

AD I L S O N ALVA R E N G A/CO M I S S Ã O D E EV E N TO S/CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO HOMENAGEIA A SENHORA EDMÉA APARECIDA TAVARES, A MÉIA

Durante essa semana, o 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) deu continuidade às 
reuniões que tem realizado nos 
bairros da cidade. Segundo 
Piorino, foram solicitadas pe-
las 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 Espor-
tivo para melhor aproveitar o 
espaço, sem que ocorra uma 
perda signifi cativa da área e re-
tirada 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 inúme-
ras lâmpadas 
queimadas nos 
postes das vias 
públicas (mato 
alto nas ad-
jacências da 
área de lazer no 
Jardim Maricá, 
bem como na 
praça principal 
do bairro Ma-
ria Áurea). “As 

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Ricardo Piorino 
intensifica visitas aos 
bairros da cidade

“ESSA SEMANA ESTIVEMOS REUNIDOS COM AS 
LIDERANÇAS DOS BAIRROS BELA VISTA/VILA VERDE/PARQUE 

DAS NAÇÕES, JARDIM MARICÁ, MARIA ÁUREA E FEITAL”
reclamações são pertinentes e 
refl etem ainda na questão da 
segurança, o que tem causado 
muitas preocupações aos mu-
nícipes”, observou o vereador.

Ricardo Piorino também 
recebeu reclamações das li-
deranças 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.

“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.

Continuando sua luta 
pela melhoria da saúde da 
comunidade, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villar-
di (PR) está cobrando da 
atual Administração de 
Pindamonhangaba e de 
seus órgãos competentes, 
urgentes estudos e pro-
vidências para que seja 
fe i ta  a  cont ra tação  de 
maior número de médicos 
e realizada diversas me-
lhorias na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do bairro 
das Oliveiras. 

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio cobra que “além 
de médicos mais regulares 
e constantes nesta UBS, 
é preciso a colocação de 
mais cadeiras para esses 

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) participou no dia 
09 de março de 2015, da 
Sessão Solene em comemo-
ração ao Dia Internacional 
da Mulher, realizada na Câ-
mara de Vereadores de Pin-
damonhangaba, que contou 
com presença de diversas 
homenageadas, parentes e 
amigos que prestigiaram o 
evento.

Em seu discurso, o ve-
reador Professor Osvaldo 
lembrou sobre a valoriza-
ção do feminismo com a 
mulher tendo que cuidar 
dos afazeres da casa, cui-
dar dos filhos, muitas das 
vezes tendo que sair para 
trabalhar fora, assumindo 
a responsabilidade de ser 
o alicerce da família.

O vereador Professor 
Osvaldo na ocasião prestou 
homenagem a sua colega 
de trabalho, a assistente de 
classe, Edméa Aparecida 

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) partici-
pou da Sessão Solene em 
Comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher, na 
noite da última segunda-
feira, dia 09 de março.
Na oportunidade o vereador 
prestou homenagem às mu-
lheres de Pindamonhanga-
ba, na pessoa da Dona Hilda 
Guimarães Paim. Nascida 
e criada em Pindamonhan-
gaba, Dona Hilda era filha 
do saudoso Abel Correa 
Guimarães, que por muitos 
anos trabalhou na Prefeitura, 
responsável pela abertura 
de dezenas de ruas, sendo 
homenageado com seu 

Tavares, a Méia, como é 
carinhosamente chamada 
pelos seus colegas e alunos, 
que após criar um casal de 
filhos, decidiu retomar os 
seus estudos e hoje cursa 
o 2º ano de Pedagogia. 
Começou a trabalhar como 
encarregada de manutenção 
e hoje atua como assistente 
de classe no Colégio Obje-
tivo de Pindamonhangaba.

“Escolhi a minha ami-
ga Méia para receber esta 
homenagem por ela re-
presentar a força que tem 
a mulher brasileira, pela 
mulher batalhadora, por 
ser exemplo pra nossa so-
ciedade, por ela batalhar 
pela educação de nossas 
crianças, por estar todos os 
dias dentro de seu trabalho 
com um sorriso irradiante 
no rosto, o que nos deixa 
contagiados com sua alegria 
e por ser um exemplo de 
mãe”, destaca o vereador 
Professor Osvaldo.

Professor Osvaldo participa de 
Sessão Solene em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher

Dr. Marcos Aurélio cobra 
mais médicos e melhorias para 
UBS do bairro das Oliveiras

EM SUA CONSTANTE LUTA PELA MELHORIA DA SAÚDE 
DOS PINDAMONHANGABENSES, VEREADOR QUER MAIS 

EQUIPAMENTOS PARA DAR MAIOR TRANQUILIDADE

AOS MORADORES DO BAIRRO

profissionais e para os 
pacientes; uma balança, 
pois a que se encontra no 
bairro das Oliveiras está 
com defeito; um venti-
lador e com urgência, a 
instalação de um aparelho 
de inalação visando aten-
der todos os moradores 
daquela região”.

Dr.  Marcos  Auré l io 
ressa l ta  que  “a  manu-
tenção da UBS do bairro 
das Oliveiras é de grande 
importância para as pes-
soas, pois um local de 
atendimento médico nas 
proximidades de nossas 
casas é fundamental. Por 
isso, continuamos nossa 
missão de priorizar a saú-
de da população”.

Roderley Miotto homenageia 
Hilda Guimarães Paim em 
Sessão do Dia das Mulheres

nome em uma das principais 
avenidas de nossa cidade.
“Dona Hilda é de fato um 
exemplo de mulher guer-
reira e batalhadora. Exer-
ceu várias funções, sempre 
sendo mãe, esposa, dona de 
casa. Desenvolve até hoje 
trabalhos dentro das Igrejas 
Católicas de nossa cidade. 
Mulher forte, que criou seus 
cinco filhos com muito amor 
e dedicação, nunca deixou 
de acreditar em sua força, em 
seu poder e acima de tudo em 
sua grande fé. Parabenizo 
mais uma vez minha grande 
amiga Dona Hilda e a todas 
as mulheres de nossa querida 
Pindamonhangaba”.

AD I L S O N ALVA R E N G A/CO M I S S Ã O D E EV E N TO S/CVP

VE R E A D O R RO D E R L E Y  MI OTTO H O M E N A G E I A  S E N H O R A HI L D A GU I M A R Ã E S  PA I M

VEREADOR MARTIM CESAR

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao Prefeito 
Vito Ardito providências 
junto ao departamento com-
petente, para que seja feito o 
recapeamento asfáltico em 
toda extensão da rua João 
Baptista Ortiz Monteiro, 
no Loteamento Residencial 
Jardim Rezende. Segundo 
o vereador, a referida via 
encontra-se toda esburacada, 
colocando em risco a seguran-
ça dos alunos que estudam na 
Escola Professor Wadie Milad 
e dos condutores de veículos 
que transitam pelo local.

Alagamento no 
Jardim Araretama
O vereador Martim Cesar 

reitera ao Poder Executivo 
providências junto ao depar-
tamento competente, para 
que sejam feitos estudos 
visando solucionar a falta de 
vazão da água pluvial, na rua 

Vereador Martim 
Cesar pede melhorias 
para o Jardim Rezende

Moacir Gonçalves de Araújo, 
antiga rua 73, no Loteamento 
Jardim Araretama, pois com 
as chuvas intensas ocorre 
alagamentos, promovendo 
transtornos aos moradores do 
local e risco de transmissão 
de doenças.

Agradecimento
O vereador Martim Cesar, 

agradece ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario, pelo aten-
dimento a sua Indicação nº 
193/2014, apresentada em 
Sessão Ordinária em 19 de 
maio de 2014, referente a co-
locação de grade de proteção 
na boca de lobo localizada na 
rua Rubião Júnior, mais preci-
samente na altura do nº 192, 
em frente ao ponto de ônibus 
das linhas Guaratinguetá e 
Taubaté.“Hoje o embarque e 
desembarque de passageiros 
ocorre com mais segurança”, 
comenta Martim Cesar.

ORDEM DO DIA

8ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se 
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 16 de
março de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 24/2015, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”.

II. Projeto de Lei n° 25/2015, do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”.

 Pindamonhangaba, 11 de março de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

 Pindamonhangaba, 11 de março de 2015. 

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 036/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). ERNANDO MEIRELES RODRIGUES 
responsável pelo imóvel situado a Rua Eduardo da Silva Neto   s/nº.  Bairro Jd Mariana, inscrito no 
município sob a sigla SO110901039000, 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
edital de notificação

controle 037/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JOAQUIM EUGENIO, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Marcolino Silva, Campo Alegre, inscrito no município sob a sigla SE11.13.16.016.000, 
Quadra A, Lote 08, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. 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
edital de notificação

controle 038/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. HELIO ALVES DOS SANTOS, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Machado de Assis, Vila Prado, inscrito no município sob a sigla SE.11.15.13.021.000, 
Quadra D, Lote 24, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. 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

=edital de conVocação=
O Presidente do S.O.S. – Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
convida todos os associados em dia com os cofres da Entidade, a participarem da Assembleia Geral, que 
será realizada dia 30 de março de 2015, às 17:00, na sede da Entidade, para ser cumprida a seguinte 
ordem do dia:
Discussão e aprovação do parecer do conselho fiscal referente à prestação de contas do ano de 2014
Eleição da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 2015/2016. (Não havendo 
número legal às 17:00 horas, a Assembleia será realizada 01 (uma) horas mais tarde com qualquer número 
de associados presentes, conforme artigo 19º do Estatuto da Entidade.)
Pindamonhangaba, 03 de marco de 2015.

dr. JoSÉ alberto Monteclaro cÉSar – Presidente

APTA/SAA — Polo Regional Vale do Paraíba
ÁREA DE PESQUISA EM APICULTURA

Disponibiliza aos Apicultores a partir do dia 24/03- até o dia 31/12/2015
— ABELHA RAINHA AFRICANIZADA FECUNDADA (valor unitário R$ 18,00)
— ABELHA RAINHA AFRICANIZADA VIRGEM - (valor unitário R$ 8,00)
— SERVIÇO DE ALVEOLAGEM DE CERA  - (20% do peso da cera bruta recebida)
Local: Av. Prof. Manoel César Ribeiro, 1920 - Pindamonhangaba/SP, 
(12) 3642 7822, apicultura@apta.sp.gov.br

APTA 2 col por 2cm

Extrato de Convênio n.º 01/2015 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã
Objeto: Estágio não remunerado – curso de enfermagem
Data de Assinatura: 27/01/2015

Extrato de Convênio n.º 02/2015 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação e Cultura / APAE – Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba
Processo n.º 34809/2014 
Objeto: Verba Municipal – atendimento de crianças com deficiência intelectual
Valor: R$ 72.455,94
Data de Assinatura: 02/03/2015

Extrato de Convênio n.º 03/2015 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social / APAE – Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba 
Processo n.º 6217/2015
Objeto: verba FUMCAD – projeto “acertar o passo para continuar atendendo”
Valor: R$ 64.056,00
Data de Assinatura: 04/03/2015

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
concurSo PÚblico nº 02/2012

conVocação
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro 
César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de 
quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
agente do controle Vetor
dia 19/03/2015 às 14:00 horas
45º claudio de JeSuS SilVa
RUA JOSSEI TODA, 450 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-430

edSon Macedo de gouVÊa - SecretÁrio de adMiniStração

O corpo do publicitá-
rio Nagib Antônio Calil 
será sepultado às 8 horas 
desta quinta-feira (12), 
no Cemitério Municipal. 
Ele faleceu na madrugada 
de quarta-feira (11) víti-
ma de complicações de 
saúde.

Nagib Calil era casado 
com Kika e pais de dois fi-
lhos, Alexandre e Mateus, 
além da enteada Renata, e 
de um neto.

Em 2013, ele lançou o 
livro ‘Lembranças de um 
Vendedor’ onde relata 
boa parte de sua carrei-
ra. Quem quiser o histó-

Nagib Calil - trajetória de um vendedor

rico completo de vida de 
Nagib também pode ler 
a entrevista concedida à 
Tribuna do Norte, publi-
cada na edição de 8 de 
maio de 2014, pelo ende-
reço http://jornaltribu-
nadonorte.net/noticias/
nagib-calil-coracao-de-
vendedor/

Histórico
Nascido em Tauba-

té em 8 de setembro de 
1955, aos seis anos se 
mudou para o Rio de Ja-
neiro, onde aos 16 iniciou 
sua carreira profissional 
como auxiliar de arte edi-
torial, produzindo livros 

de bolso. Na sequência 
trabalhou em uma loja de 
tecidos e confecções, onde 
fazia cartazes e decorava 
vitrines.

Em 1975 retornou a 
Taubaté, e trabalhou nas 
Casas Buri – onde elabo-
rava e desenvolvia a co-
municação visual.

Em 1976 iniciou de 
forma mais ampla e pro-
fissional as vendas e a pu-
blicidade na ‘Tribuna’, de 
Taubaté, gerenciado por 
José Antônio de Oliveira 
(o Zé do Jornal da Cidade, 
falecido em 2011).

Em 1980 entrou para 

o Grupo Difusora de Co-
municação. “Comecei em 
Pinda com o Dr. José Luís 
da Silva. Eu ficava na área 
comercial e abri meu le-
que de contatos, especial-
mente em Taubaté e São 
José dos Campos. Convi-
via com pessoas espetacu-
lares como Percy Lacerda 
e o Jota Marcondes – com 
quem aprendi muito”, re-
lembrou Nagib Calil em 
sua última entrevista a um 
veículo de comunicação, 
em maio de 2014.

Posteriormente, foi pro-
movido a supervisor de 
vendas e gerente comer-
cial, até chegar à assesso-
ria da diretoria, respon-
dendo diretamente ao Dr. 
Emilião Berings, pai de 
Emílio Berings, avô de Ri-
cardo Miranda – hoje pai 
de Rodrigo e Ricardo Be-
rings – administradores 
da Difusora de Taubaté e 
Pinda.

Também em 1980 ele 
iniciou o desenvolvi-
mento de cursos de trei-
namento profissional em 
publicidade e capacita-
ção de pessoas. De 1992 
a 1998, Nagib Calil co-
ordenou todo o trabalho 
de atendimento na Yazig 
de idiomas no Brasil, co-
meçando por Pinda até 
atingir os funcionários 
da rede. No mesmo pe-
ríodo ele prestava asses-

Odiley PereiraOdiley Pereira

Alexandre, Matheus e Nagib na “ex-casa” do seu 
time do coração, o Corinthians

Nagib Calil e familiares durante lançamento do seu livro em 2013

soria a associações, sin-
dicatos, Senac e grandes 
empresas.

Em 2011, com larga 
experiência, ele elaborou 
o projeto ‘Jovens Profis-
sionais’ – que preparava 
pessoas de 16 anos para o 
mercado de trabalho nas 
áreas de venda e atendi-
mento, formando mais de 
mil jovens, em parceria 
com a Prefeitura e com 
a Associação Comercial. 
No curso, ele dava ensi-
namentos técnicos e li-
ções de vida. “O essencial 
é fazer com as informa-
ções sejam o diferencial 
na carreira. Não basta só 
estudar, tem que saber o 
foco. Também não bas-
tam ter cursos e diplomas 
se as pessoas não soube-

rem entender e aplicar. 
Temos que transformar 
o conhecimento e usá-los 
na sociedade. Ele existe 
para ser difundido”.

Para Nagib Calil, os 
jovens devem agarrar as 
oportunidades.“Não sei o 
que teria sido da minha 
vida se eu não fosse ven-
dedor. Na infância so-
nhava em ser projetista, 
desenhista, mas os fatos 
me transformaram em 
um vendedor. Temos que 
sempre nos avaliar e bus-
car mais conhecimento. A 
gente nunca sabe de tudo. 
Em cada experiência, eu 
aprendi muito pessoal e 
profissionalmente. Os so-
nhos se apresentam desde 
cedo e temos o dever de 
agarrá-los”, disse.

ata da 1ª reunião ordinÁria de 2015
Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Pindamonhangaba, ocorrida em onze de fevereiro de dois mil e quinze, às 17 horas e 
quarenta minutos, em segunda chamada, no auditório da Prefeitura municipal, cuja pauta 
era: Aprovação de atas, deliberação de valores do Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS, sob a responsabilidade do Departamento de Assistência Social; informe e outros 
assuntos pertinentes ao Conselho. Devido a ausência do presidente a reunião foi iniciada 
pela vice-presidente, conselheira Fernanda Bondioli. A mesma após os cumprimentos 
iniciais informou que foram tentados vários contatos com o presidente para saber do atraso 
do mesmo. Fez leitura dos informes, sendo: um pedido do gestor do cadastro único Milton 
Rodrigues para uma reunião extraordinária no próximo dia 25, às oito horas e trinta minutos, 
na Casa dos Conselhos Municipais; o desligamento do conselheiro Adalberto; e um ofício 
n.3/2015 do CCI Vila Rica substituindo o conselheiro Adalberto pela senhora Maria Cristina 
Ussier. A presidente em exercício informou aos presentes que não havia quórum para as 
deliberações e devido a importância da pauta indagou dos mesmos se era possível realizar 
a reunião em caráter extraordinária, em ato contínuo. Todos concordaram. Dando sequência 
a reunião, percebeu-se a entrada do conselheiro presidente. Passou a condução dos 
trabalhos ao mesmo. O presidente justificou o atraso. Sendo assim, a reunião voltou ao seu 
caráter ordinário. Foi aprovada a substituição do conselheiro Adalberto, pela nova indicação. 
A conselheira Haidee Ferrari, que era suplente, passa a partir desta data a ser conselheira 
titular, e a indicada, conselheira Maria Cristina Ussier, passa a ser conselheira suplente, no 
segmento idoso. Depois disso passou-se para a leitura da ata da primeira reunião 
extraordinária ocorrida em vinte e nove de janeiro, último passado. A ata foi aprovada. Em 
sequência, foi passada a palavra a Diretora do Departamento de Assistência Social, 
senhora Eliana Wolff, que estava acompanhada do técnico Vinicius Cesca, representante 
da comissão responsável pelas análises técnicas dos planos de trabalhos apresentados 
para o Edital. Vinicius informou a todos que as entidades atenderam ao prazo recursal e 
apresentaram os planos de trabalhos corrigidos. Também informou que as oito propostas 
desclassificadas entraram com recursos e foram reanalisadas. Inicialmente, como havia 
informada na reunião anterior, das 30 propostas apresentadas, elas foram desmembradas 
em 36 propostas. E agora, das 36 propostas, após a segunda análise, as mesmas foram 
desmembradas em 40 propostas de atendimento. De dezesseis entidades que inicialmente, 
tiveram aprovação com ressalvas, a equipe se reuniu com treze entidades e foi um contato 
e diálogo muito produtivo e positivo. Há interesse de a equipe estar mais próxima das 
entidades, a partir deste ano. Na nova análise houve uma alteração no parecer. Todos 
receberam os pareceres enviados por email. Vinicius desculpou-se por não trazer os 
pareceres impressos, mas se colocou a disposição de quem precisasse ir ao departamento 
para retirá-lo. Esclareceu que ainda há ajustes a serem feitos, mas que isso não 
impossibilitará o desenvolvimento dos trabalhos.  Também registrou que houve uma 
mobilização das entidades bastante considerável. Todos os planos foram aprovados com as 
ações que se pretendem realizar. São cerca de 40 propostas. A diretora tomou a palavra e 
informou que infelizmente teve o orçamento da Assistência Social reduzido. A somatória das 
propostas chegam perto de 5 milhões e oitocentos mil reais, aproximadamente, e há um 
orçamento de 3 milhões para ser administrado. Ratificou que os recursos federal e estadual 
não receberam reajustes, sendo o mesmo do ano passado. Iniciou a apresentação da 
planilha de recursos, começando pelos recursos federal e estadual. A partir deste momento, 
houve um amplo debate com todos os participantes, podendo tomar a palavra não somente 
os gestores e conselheiros, bem como os representantes das entidades que estavam 
presentes. Muitos detalhes da política do SUAS – Sistema Único da Assistência Social 
foram lembrados, desde a Tipificação dos serviços, o cofinanciamento, o financiamento, o 
papel do Conselho, os critérios de repasses públicos, a prerrogativa das Instâncias de 
Controle Social, dentre outros. Tomando a palavra o presidente indagou da diretora qual era 
a proposta. Ao que respondeu ser o mesmo repasse de 2014. O presidente levou os 
presentes a uma reflexão sobre os acontecimentos dos últimos anos, quanto às deliberações 
dos recursos financeiros, especialmente, a maneira como “as coisas” eram conduzidas. 
Alguns lembraram que as entidades estão com “a corda no pescoço”. A conselheira suplente 
e ex-presidente Sonia Rejane, lembrou que “a corda no pescoço” das entidades está há 
muitos anos. Mais uma vez houve um debate. Foram pontuadas questões como: o Conselho 
aprovar sem analisar os planos, o número de atendimentos das entidades, a gestão das 
entidades, a fiscalização por parte do Conselho e o acompanhamento por parte do órgão 
gestor, as audiências públicas, os documentos que as entidades devem apresentar 
anualmente ao Conselho. A fiscalização não somente das entidades, como também das 
unidades públicas. O conhecimento do planejamento anual também dos equipamentos 
públicos. Houve um amplo debate. O presidente colocou aos presentes que não podia impor 
nada, que não queria aprovar daquela maneira e que colocava em pauta ou aprovar o que 
estava sendo apresentado ou compor uma comissão que num prazo de uma semana 
analisasse junto com a equipe técnica cada plano de trabalho e fizessem a deliberação de 
uma maneira diferente neste ano, tentando pelo menos dar os primeiros passos para o 
caminho certo, avaliando cada plano, reconhecendo a pontuação do parecer técnico, em 
atendimento ao Edital. Não houve acordo entre todos e mais uma vez ficou tumultuada a 
reunião. A conselheira Sonia se manifestou mais uma vez para informar aos presentes que 
naquela sessão a mesma não exercia o direito de voto e que aprovar da mesma maneira 
que os outros anos não iria resolver e nem aliviar em nada a questão, e, antes de se retirar 
da sala declarou que se o Conselho aprovasse o repasse da mesma maneira que os outros 
anos e não fizesse nada diferente, que estaria renunciando ao cargo de conselheira e o 
colocando a disposição da OAB para indicar outro representante. Feito isso se retirou. Sr. 
Carlos Mesquita presidente do Lar Irmã Terezinha indagou aos presentes qual seria o papel, 
a responsabilidade da Prefeitura frente aos serviços das entidades. Falou das dificuldades 
e fez a defesa da entidade que representa. Mais uma vez houve debate.  O presidente, após 
mais um tempo de debate e porque os conselheiros não entravam num acordo, lembrando 
que ele não queria votar daquela maneira, colocou em votação a seguinte proposta: “os 
conselheiros que aprovam o que foi apresentado, ou seja, que seja repassado a todas as 
entidades os mesmos valores que 2014 que levantassem a mão”. Houve um pouco de 
tumulto. Nem todos os conselheiros pareciam saber ao certo o que estavam votando. No 
entanto, houve seis (6) votos a favor. Houve (1) voto de abstenção. Houve um (1) voto 
contra. Foi indagado da diretora por duas vezes se o que estava sendo aprovado era o 
mesmo repasse de 2014, ou seja, os mesmos recursos: federal, estadual e municipal e a 
diretora respondeu que sim. Após a votação o presidente fez a seguinte declaração que 
desejou constar em ata: “infelizmente o Conselho mais uma vez perdeu a sua oportunidade 
de fazer aquilo que é de sua competência e os Conselheiros comprovaram que estão aqui 
representando a sua própria entidade e votaram com a mão no bolso, pensando no caixa da 
entidade que representa”. O técnico Vinicius também pediu para constar a seguinte 
declaração: “diante da manifestação do presidente concordo com o presidente que a 
composição do Conselho está equivocada”. A Diretora também fez a seguinte lembrança: 
“tudo o que precisa ser resolvido, tem que ser resolvido aqui no Conselho. Não adianta 
procurar o gabinete do Prefeito no dia seguinte para falar que a entidade não dá conta”. Não 
havendo mais nada a se tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas. Estiveram 
presentes, além dos representantes das entidades, conforme registro em folha de presença, 
os seguintes conselheiros municipais: Benedito Sergio Irineu, Amauri Monteiro, Claudia 
Gonçalves Pinto, Haidee Ferrari, Fernando Antunes Lima, Carmem Silvia da Paula Alves, 
Leandro da Silva Carneiro, Sonia Rejane de Campos, Marilda Ussier Homem de Mello e 
Fernanda Maria Bondioli de Oliveira. Eu, Maria Cristina Pereira da Luz, secretária executiva 
dos conselhos lavrei esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente. 
Pindamonhangaba, onze de fevereiro de dois mil e quinze. 

benedito Sérgio irineu
Presidente do cMaS

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 039/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO CASTRO, 
responsável pelo imóvel situado a Rua CLELIA SANTOS MOREIRA s/nº.  Bairro ARARETAMA, inscrito no 
município sob a sigla SO230203049000, 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

Art. 2º - RATIFICAR a decisão tomada por este Colegiado na 1ª reunião ordinária onde os 
Conselheiros aprovaram o repasse público dos mesmos valores repassados em 2014, conforme 
demonstrado no quadro acima.

Art. 3º - INFORMAR às entidades que tiveram os recursos aprovados que após a assinatura do 
Contrato com a Prefeitura, as mesmas deverão apresentar uma cópia do Contrato assinado e do 
Plano de trabalho ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 4º - DECLARAR que esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação.
Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2015.

benedito Sergio irineu
Presidente – gestão 2013/2015

Serviço de Proteção 

Social  
Descrição Serviços/Projetos Federal      R$ 

Estadual     

R$ 

Municipal   

R$ 

VALOR TOTAL

POR ENTIDADE  

R$ 

ESPECIAL 

ALTA 

COMPLEXIDADE 

Lar da Criança Irmã 

Julia 

ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

CRIANÇA 

47.822,72 71.600,69 125.808,50 245.211,91 

Lar Irmã Terezinha ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

PESSOA IDOSA  

32.358,36 79.250,71 93.178,50 204.787,57 

Lar São Vicente de 

Paulo 
27.477,60 72.030,71 96.958,50 196.466,81 

Serviços de Obras 

Sociais – SOS 

CASA DE 

PASSAGEM 
 75.200,00 50.638,50 125.838,50 

ESPECIAL MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

ASSOCIAÇÃO DE 

SALESIANOS 

COOPERADORES 

MSE-LA/PSC  105.600,00 243.992,80 349.592,80 

APAE Atendimento PcD 105.300,00 55.294,74 100.056,60 
                
260.651,34  

 

Serviço de Proteção 

Social 
Descrição Serviços/Projetos Federal Estadual Municipal 

VALOR TOTAL

POR ENTIDADE  

R$  

BASICA 

APAE 

Convivência/ 

Pessoa com 

Deficiência  

  25.264,80 120.000,00 145.264,80 

APAMEX – Ass. 

Pinda. do Amor 

Exigente 

Convivência/ 

Prevenção  
   22.327,20 22.327,20 

Ass. para Auxílio da 

Criança e do 

Adolescente - 

Projeto Crescer 

Convivência/ 

Adolescentes 
  51.326,43 31.915,80 83.242,23 

Ass. Caridade Santa 

Rita de Cassia 
Benefício Eventual   6.300,00 63.504,00 69.804,00 

Ass. Criança Feliz 

São Gabriel 

Convivência 

Familiar 
   47.023,20 47.023,20 

Casa São Francisco 

de Assis 
Benefício Eventual    20.512,80 20.512,80 

Casa Transitória 

Fabiano de Cristo 

Convivência 

Familiar 
   116.751,60 116.751,60 

Ass. Centro 

Conivência Idoso – 

Francisca Inacio 

Ribeiro (Campinas) 

Convivência Idoso 3.642,00 3.600,00 18.307,80 25.549,80 

Ass. Centro 

Conivência Idoso – 

Cônego Nestor de 

Azevedo (Vila Rica) 

Convivência Idoso 25.089,96 11.600,00 

 

6.400,80 

 

43.090,76 

Conivência de Idosos 

de Moreira César 

(CIMC) 

Convivência Idoso 7.353,00 7.200,00 9.097,20 23.650,20 

Liceu Coração de 

Jesus 
CPDB/PROVIM  44.889,56 75.422,00 120.311,56 

Obra Padre Vita 
Convivência 

Criança 
   45.914,40 45.914,40 

Lar São Judas Tadeu 
Convivência 

Adolescentes   
  29.787,62 76.960,80 106.748,42 

SOS – Centro  
Convivência 

Familiar 
  18.000,00 61.689,60 79.689,60 

SOS – Moreira Cesar  
Convivência 

Familiar 
   116.537,40 116.537,40 

Associação de 

Salesianos 

Cooperadores de 

Pindamonhangaba 

Convivência 

Adolescentes   
   89.523,00 89.523,00 

Convivência 

Adolescentes   
   77.175,00 77.175,00 

IA3 

Convivência 

Adolescentes   
   123.480,00 123.480,00 

Convivência 

Adolescentes   
  84.800,00 42.000,00 126.800,00 

RESOLUÇÃO CMAS N° 36, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015.
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DE REPASSE PÚBLICO DOS RECURSOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO 
SOCIOASSISTENCIAL NO ANO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a 
Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março 
de 1999, 
Considerando as deliberações da 1ª reunião ordinária de 2015, realizada em 11 de fevereiro 
de 2015,
E, considerando a 2ª reunião extraordinária de 2015, ocorrida em 18 de fevereiro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º - DIVULGAR a aprovação de repasse público para as Entidades de atendimento 
socioassistencial, provenientes de recursos federal, estadual e municipal, do Fundo 
Municipal de Assistência Social para o exercício 2015, conforme os constantes do quadro 
abaixo:
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ENTREVISTAENTREVISTA
Julia Pyles na ponta dos pés

Julia entre suas bailarinas que venceram grandes festivais

Filha Valentina de 2 anos, uma futura bailarina

Julia Pyles é fi siote-
rapeuta, bailarina 
e coreógrafa. E não 

esconde de ninguém seu 
amor incondicional pelo 
balé clássico. Aos 33 anos, 
coleciona diversos prê-
mios de dança, tanto na-
cionais, como internacio-
nais. 

Por sua escola de balé 
passaram meninas que 
hoje estudam em concei-
tuadas escolas de dança 
do mundo.

Atualmente, ela e mais 
19 bailarinas adolescentes 
se preparam para um novo 
desafi o. Em abril, sua aca-

demia irá pisar, pela se-
gunda vez, no palco do 
Jack Skirball, o centro de 
apresentações artísticas 
da Universidade de Nova 
Iorque, para representar 
o Brasil no YAGP -Youth 
America Grand Prix, um 
dos mais importantes fes-
tivais de dança estudantil 
do mundo.

Nesta entrevista, Julia 
conta como se apaixonou 
pela dança e como isso se 
tornou sua profi ssão. Ela 
fala sobre os prêmios con-
quistados e o sucesso de 
suas bailarinas, além de 
projetos e sonhos.

TRIBUNA DO NORTE: 
COMO ACONTECEU 
SEU ENCONTRO COM A 
DANÇA?

Julia Pyles: Iniciei 
meus estudos de balé aos 
três anos e nunca mais 
parei. Sempre busquei 
aprimorar minha técnica e 
conhecimento com cursos 
e workshops com reno-
mados nomes da dança 
nacional e internacional.

TRIBUNA: E QUANDO 
VOCÊ PERCEBEU QUE A 
DANÇA PODERIA SER 
SUA PROFISSÃO?

Julia: Aos 13 anos fui 
convidada para ministrar au-
las de balé na escola infantil 
onde iniciei meus estudos, 
e daí por diante descobri o 
amor em ensinar. E assim, 
vieram convites de diversas 
escolas na cidade. Nunca 
mais parei de ensinar dança!

TRIBUNA: COMO CO-
MEÇOU SUA ACADEMIA 
DE DANÇA, E QUAIS AS 
MODALIDADES, ALÉM 
DO BALÉ, ENSINADAS 
NO LOCAL?

Julia: No fi nal de 1998, 
com o fechamento da 
escola de balé que eu fre-
quentava, eu e meus pais 
decidimos assumir esse 
desafi o. Eu tinha 17 anos, 
mas a certeza de que era 
a oportunidade da minha 
vida! Hoje, a academia 
completou 16 anos e du-
rante esse tempo, a escola 
mantém uma média de 150 
alunos. Ao todo passaram 
por volta de mil bailarinas, 
nos cursos de baby-class, 
ballet clássico e jazz. Atual-
mente também oferecemos 
cursos livres de dança, 
como zumba, hip hop e o 
recém-lançado ballet fi t!

TRIBUNA: QUAIS OS 
PRINCIPAIS PRÊMIOS 
QUE VOCÊ CONQUISTOU 
COMO COREÓGRAFA?

Julia: A escola sempre 
se destacou em impor-
tantes festivais nacionais, 
como Festival de Dança 
de Joinville, e internacio-
nais, como o YouthAmerica 
Grand Prix. Temos alunas 
dançando profi ssionalmen-
te com carreira internacio-
nal, e estudantes nos mais 
importantes cursos de apri-
moramento fora do país, 
como o Miami City Ballet. 
Isso me dá muito orgulho!

TRIBUNA: EM ABRIL VO-
CÊS VOLTAM PARA NOVA 
IORQUE PARA O YAGP. 
A SEGUNDA VEZ É MAIS 
FÁCIL? COMO ESTÃO OS 
PREPARATIVOS?

Julia: É com muita 
honra que representare-
mos nosso país em Nova 
Iorque pela segunda vez. 
Porém é como se fosse a 
primeira vez, já que esta-
mos indo com um outro 
grupo, agora de bailarinas 
muito jovens, de 10 a 14 
anos. Estamos com um tra-
balho muito intensifi cado 
de aulas, muitos ensaios... 
a responsabilidade é muito 
grande! Também estamos 
arrecadando recursos para 
que todas as baila-
rinas possam ir, 
porque é uma 
viagem cara, 
mas vai dar 
tudo certo e 
faremos um 
lindo es-
petá-
cu-
lo!

TRIBUNA: RECENTE-
MENTE VOCÊ LANÇOU 
A MODALIDADE BALLET 
FIT EM SUA ACADE-
MIA. DO QUE SE TRATA 
E QUAL É O PÚBLICO 
ALVO?

Julia: Minha mais nova 
paixão é essa nova modali-
dade: o ballet fi t! Nós usa-
mos os exercícios do balé 
clássico para fortalecer e 
tonifi car o corpo como um 
todo. Os resultados são 
surpreendentes! Além de 
ser prazeroso e fazer bem 
para mente! É direciona-

do para qualquer pessoa, 
independente da idade ou 
de ter alguma vivência em 
dança.

TRIBUNA: EXISTE UMA 
IDADE IDEAL PARA A 
CRIANÇA COMEÇAR NO 
BALÉ? QUAIS OS BENE-
FÍCIOS QUE A DANÇA 
PODE TRAZER PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL?

Julia: Existem estudos 
que comprovam que a 
prática de balé clássico, 

auxilia não só no desen-
volvimento motor da 
criança, bem como o 
intelectual e cogni-
tivo. Crianças que 
iniciam a prática 
do balé a partir 

dos quatro anos, 
normalmente 

tem um 
QI mais 

elevado. 
‘Vejam 
bem’ 
(sic), 
não 
estamos 
falando 

de aulas livres de dança, 
sem direcionamento ou 
embasamento didático, e 
sim, a correta e consciente 

aplicação da técnica clás-
sica! Hoje existem muitas 
pessoas, que por terem 
feito algumas aulas de balé 
se sentem preparadas para 
lecionar, sendo que para 
nos tornarmos professor, 
existe um longo período de 
estudos da metodologia. 
Eu, por exemplo, além de 
ter me especializado por 
muitos anos, até hoje, sou 
fi sioterapeuta formada há 
mais de 10 anos, tudo isso 
para realizar um trabalho 
consciente e saudável para 
meus alunos.

TRIBUNA: QUAIS SÃO 
SEUS SONHOS E OB-
JETIVOS FUTUROS NA 
DANÇA?

Julia: Meu sonho con-
tinua o mesmo de quando 
iniciei a minha escola de 
dança... realizar sonhos! 
Busco acima de tudo, 
a felicidadee realização 
pessoal dos meus alunos, 
independenteda carreira 
que vão seguir. E hoje em 
dia, tenho meus sonhos 
renovados por ter uma 
futura bailarina em casa, 
minha fi lha Valentina de 
dois anos. Quero fazer por 
ela, o que já fi z para tantas 
crianças!

POR: AIANDRA MARIANO
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