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PINDA
DEBATE
EDUCAÇÃO
NO SÁBADO
Pindamonhangaba promove, neste sábado (14), o
Fórum do Plano Municipal
de Educação em nove locais
simultâneos. O evento contará com 453 participantes debatendo as metas do sistema
educacional do município.
PÁGINA 5

Prefeitura quer
rebaixamento da linha
Outros investimentos também são destacados no rádio

O prefeito de Pindamonhangaba apresentou o balanço do seu governo à rádio
Ótima Fm, em entrevista que
vai ao ar neste sábado (14).
Durante o programa, o

‘NOSSO BAIRRO’
CHEGA AO
VILA RICA E
JARDIM REGINA
As inscrições para o programa Nosso Bairro serão realizadas nesta sexta-feira (13)
e no sábado (14) no Vila Rica
e no Jardim Regina. Durante
o cadastro, os moradores terão acesso aos serviços gratuitos de corte de cabelo, unhas
decoradas e quick massagem.
Esta semana, durante entrega
de certiﬁcados aos 170 alunos
que participaram das oﬁcinas
de dança do programa, o prefeito de Pindamonhangaba enalteceu a importância do Nosso
Bairro para o desenvolvimento
de cursos de qualiﬁcação proﬁssional e realização de atividades
de lazer.
PÁGINA 8

chefe do Executivo destacou as principais ações da
administração em várias
áreas, sobretudo em saúde
e infraestrutura, inclusive
explicando o andamento do

projeto de rebaixamento da
linha férrea ou, como alternativa, a construção de um
túnel ou viaduto na região
central.
O prefeito também

enalteceu a parceria com
os governos Federal e Estadual, bem como a participação dos vereadores
nas ações do município.
PÁGINA 3

RÁDIO FAZ
HOMENAGEM
AO DIA
INTERNACIONAL
DAS MULHERES
PÁGINA 6

EXAME
PREVENTIVO
DE CÂNCER É
OFERECIDO
PÁGINA 7

AULA DE
YOGA
GRATUITA
NO BOSQUE
PÁGINA 11

Reformas de unidades garantem
melhorias no atendimento
Várias unidades de saúde
de Pindamonhangaba estão
recebendo obras de ampliação, reforma e adequação, que
vão proporcionar melhorias
no atendimento à população.
Esta semana começaram os
trabalhos na unidade do Cidade Jardim; no Araretama e no
Feital as atividades estão em
fase de conclusão.
PÁGINA 7

PREVISÃO DO TEMPO

SEXTA-FEIRA

22º
NUBLADO E PANCADAS DE
CHUVA, MUITAS NUVENS COM
CURTOS PERÍODOS DE SOL

27º
UV 11
Fonte CPTEC/INPE
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Caderno vazio

Estudantes temem perder
prazo do Fies

Um dado alarmante sobre o Sistema Educacional
do Brasil prejudicou toda a população esta semana.
Menos da metade dos estudantes com contratos
ativos do Fies - Financiamento Estudantil - conseguiram renovar o cadastro até a quarta-feira (11),
40 dias depois que o sistema on-line foi aberto.
O número representa apenas 800 mil dos 1,9
milhão dos alunos que pertencem ao programa, de
acordo com o próprio MEC – Ministério da Educação, conforme publicações do jornal O Estado de
São Paulo.
Mas o fato lamentável já era de se esperar por alguns motivos. Com intuito de reduzir os gastos com
o Fies, o Governo Federal promoveu, desde o ﬁm
de 2014, várias alterações no programa, com isso
restringindo o número de estudantes que poderiam
ser beneﬁciados nas faculdades particulares.
O Ministério da Cultura se justiﬁca e alega que
são apenas problemas técnicos que têm causado a
morosidade da plataforma on-line do Fies. De qualquer modo, os universitários têm até o ﬁnal de abril
para efetuar as inscrições. Com mais de 45 dias de
prazo, é possível que a ‘falha’ seja consertada e que
não venha a causar prejuízos hoje para milhares de
estudantes e nem no futuro para o próprio Brasil,
pois é sabido que as nações que investem em educação são as mais promissoras.
Com base nisso, é que o Governo Federal deveria
fazer um planejamento a longo prazo, tanto considerando mais investimentos educacionais, quanto
corrigindo os erros e amenizando as restrições do
Fies.
Alguns alunos de Pindamonhangaba entraram
em contato com a redação e estão preocupados com
a lentidão e possivelmente a incerteza em relação
ao caminho que o Governo vai tomar em relação ao
entrave.
Para esses jovens, por hora o caminho é se matricular e estudar, porém eles desconhecem o que
acontecerá no futuro, pois muitos não têm condições de custear as despesas dos estudos.

S TERRA

om da

ARENA 101 Pinda: 14/3
(sábado) – Neto LX. 20/4 (segunda) – Thiaguinho. Estrada
Municipal do Marçon.
BAR DO SANTISTA Pinda:
Som ao vivo quarta e domingo,
com ótimos artistas da cidade.
Porções, bebidas, a simpatia do
casal Zé Luiz e Lurdes.
CASARÃO ROSEIRA –
Bailão com banda ao vivo toda
quinta-feira. Estrada Roseira Aparecida.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda –
Baile todo sábado às 19h com
banda ao vivo: 14/3 – Banda
ao vivo. 21/3 – Ademar (Spaço Musical). 28/3 – Anjinho do
Vale. Para pessoas a partir de
50 anos. Sócios não pagam e
não-sócios R$ 10 por baile. Informações com Luiz Gongaza
(12) 3645-2361. Av. Abel Corrêa Guimarães, Vila Rica.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 14/3 (sábado) – Natiruts. Via Dutra, divisa Guará/
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IPTU tem descontos até dia 15
Os
contribuintes
que pagarem o IPTU
até domingo (15) terão
descontos. Há várias
opções para fazer o pagamento, desde cota
única até parcelamento
em 10 vezes. A Prefeitura de Pindamonhangaba orienta os moradores
que ainda não receberam o carnê ir à Prefeitura ou Subprefeitura

com o carnê antigo, ou,
se preferir, emitir a segunda via pela internet.
Neste ano foram postados mais de 58 mil carnês, via Correios, e a estimativa de recebimento
é de R$ 25.891.837,82 e
este valor será revertido
em serviços à população.
Para pagamento em cota
única o desconto é de 10
%, cota dupla será 5% e

dia 15 dos meses subsequentes.
Para evitar esquecer
o dia do pagamento e
perder o desconto o munícipe pode ir ao caixa
eletrônico de seu banco
e agendar o pagamento
para o dia 15. Para obter
mais informações sobre
este processo, ele deve
procurar um funcionário da agência bancária.
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O DER – Departamento
de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo –
informou que os radares
instalados em Pindamonhangaba ainda não entraram em operação como havia sido informado no mês
anterior. De acordo com a
assessoria de imprensa do
órgão, eles estão ajustando
algumas questões técnicas
para iniciar o processo de
funcionamento. A previsão
é que até o ﬁnal de abril todos os aparelhos estejam
em operação.

Sindicato dos Metalúrgicos luta contra
redução de benefícios do INSS
Diretores da CUT Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba - estiveram reunidos
na quarta-feira (11), com
a gerência regional do
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - em
Taubaté.
Como o pedido de reunião foi para discutir sobre as reclamações que
o Sindicato tem recebido
sobre redução de benefícios, alguns metalúrgicos
também
participaram
para exempliﬁcar as situações que têm ocorrido

FERROVIÁRIA
Pinda:
Som ao vivo no deck da piscina
SEXTA-FEIRA: Sócio não paga.
Não sócios: H R$ 10 e M vip até
23h, e R$ 5 após esse horário. Tel (12) 2126-4444. MARÇO. 13/03 – Marcos Henrique.
20/03 – Bruno & Hyago.
FERROVIÁRIA
Pinda:
14/3 (sábado) – Festa Retrô na
Ferrô vem com os grandes sucessos da década 70, 80 e 90.
Banda 1.000 Volts e animação
dos DJs convidados Adriano K
(Ferroviária), Serginho (Literário) e DJ Gu (Overdance) na
pista com os melhores sucessos
do dance, rock nacional e internacional. Tel (12) 2126-4444.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: 12/3 (quinta-feira) – Banda
Os Galegos e Diego Rocha.
MANGUEIRÃO
Pinda:
Bailão sertanejo/forró toda
sexta-feira: 13/3 – Nova Dimensão. 20/3 – Marrom (SJC).
27/3 – Banda Gold. Ingresso R$

peritos evitem conceder
o benefício B91.
Ele também informou
que hoje há mais ferramentas para se contestar
a decisão dos peritos. “O
primeiro procedimento
é um pedido de revisão.
Se após ela, o funcionário
ainda não concordar, ele
pode entrar com recurso na junta de recursos
da Previdência Social no
prazo de 30 dias da decisão. A junta é independente do INSS e hoje esse
processo está muito mais
simples e rápido porque

com vários trabalhadores.
Adilson da Silva Velasco e Jaguaribe Avelar, ambos funcionários da Tenaris Confab Tubos, tiveram
os benefícios reduzidos da
espécie B91 para B31, que
não relaciona a doença
com o trabalho e não tem
as mesmas garantias.
O chefe do serviço de
benefícios do INSS, Marco Aurélio Ferreira de
Moraes, aﬁrmou que os
casos deles serão corrigidos, mas ressaltou que
não há nenhuma ordem,
nem meta para que os

João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

em até 10 parcelas será
de 2%, isto se o pagamento for feito até a data
de vencimento.
O dia 15 de março é a
data limite para os pagamentos com desconto. É
importante lembrar que
as pessoas que optarem
pelo pagamento em dez
vezes ou em cota dupla,
a data dos demais pagamentos também serão

Radares devem funcionar no ﬁm de abril

“ .... POBRE DE QUEM ME TIVER depois de você, se você me
acostumou ao seu jeito de ser, fez de mim esse apaixonado, seu homem, seu dono, seu menino mimado, e agora quem vai me querer
depois de você....” – Roberto Carlos

Lorena.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no
Recinto São Vito Moreira César)
em março: 21/3 – Banda Musical Class (Jaqueline). Tel (12)
3642-2087.
CLUBE DO LAZER Taubaté: Bailes com as melhores bandas ao vivo (20h). Quarta-Feira:
19/3 – Baila Brasil. 25/3 – Três
Corações. DOMINGO: 15/3 –
Tropicalientes. 22/3 – Premium.
29/3 – Magia do Som. Tel.
3633-5389 e 3011-0400.
CLUBE DO VAQUEIRO
Roseira: 14/3 (sábado) – Não
informado. Estrada Pinda-Roseira.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix”: Melhores
bandas da região. 14/3 (sábado) – Chamego.com (Anjinho
do Vale). Tel (12) 3674-2413.
ESTÂNCIA NATIVA Caçapava: 14/3 (sábado) – Festa à
Fantasia. Laubet. 1104 (sábado) – Munhoz & Mariano.
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10 preço único. Telefone (12)
9708-2011.
MIX POTATO Pinda: Som
ao vivo todo ﬁm de semana
com os melhores artistas. Rua
dos Andradas, 393, em frente
ao Banco Itaú.
MUNDI Taubaté:
13/3
(sexta-feira) – White Party.
Tom Keller. 14/3 (sábado) – St.
Patrick’s Day. Flávio di Paula &
Isaias. 20/3 (sexta-feira) – Lá
Máﬁa. Mc Rodolﬁnho e Dj Milk.
MUTLEY Taubaté: 13/3
(sexta-feira) – Noite dos 7 Pecados. Banda Big Foot. 14/3
)sábado) – St. Patrick’s Day.
Banda Rock Com.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
13/3 (sexta-feira) – 23h – Green Day Covr. Abertura Banda
Vida de Caçador. 14/3 (sábado) – 21h – Motorheard Cover.
Motorfuchers. 15/3 (domingo)
– Não abre.
ÓPERA MIX Pinda: 13/3
(sexta-feira) – Rhaas. Rua Luíza Marcondes de Oliveira, 286

(antiga Vinil).
PINDABAR Pindamonhangaba: QUARTA – Quartaneja.
QUINTA ) – Toda quinta-feira
videokê. Elas vip até 23h. 13/3
(sexta-feira) – Grupo Bom Talento. SEGUNDA – Sertanejo.
Cerveja Itaipava a R$ 1 a noite
toda.
PORCA MISÉRIA Taubaté:
13/3 (sexta-feira) – Circuladô di
Fulô. 14/3 (sábado) – Delirious
Jam. 20/3 (sexta) – Rael. 27/3
(sexta-feira) – Mato Seco.
28/03 (sábado) – Especial
Capital Inicial.
RANCHO SANTA FÉ Apare-

EXPEDIENTE

toda a documentação é
digitalizada”, disse.
O secretário de Assuntos Jurídicos do Sindicato, Célio da Silva – Celinho avaliou a reunião
como positiva. “O volume
de reclamações realmente
tem sido grande e essa reunião foi um avanço. O sindicato vai continuar acompanhando os casos dos
trabalhadores que reivindicam seus direitos”, disse.
Mais detalhes da reunião estão disponíveis no
site www.sindmetalpinda.com.br.

cida: 13/3 (sexta-feira) – João
Neto & Frederico. Homem R$ 25
e mulher R$ 15. 13/3 (sexta-feira) – João Neto & Frederico.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 12/3 (quinta-feira) – Wilson & Washington.
14/3 (sábado) – Marrom (SJC).
Tel. (12) 3648-4036 e 97750389.
RESTAURANTE
COLMÉIA: Almoço com música ao
vivo todo domingo e som ao
vivo quartas-feiras com Yolanda
Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho
Vasques. Telefone (12) 36522120.

DESTAQUE DA SEMANA
RETRÔ NA FERRÔ NESTE SÁBADO
A festa Retrô na Ferrô
acontece neste sábado (14),
com os grandes sucessos da
década 70, 80 e 90. Som ao
vivo com a Banda 1000 Volts
e animação dos DJs convidados Adriano K (Ferroviária),
Serginho (Literário) e DJ Gu
(Overdance) na pista com os
melhores sucessos do dance,
rock nacional e internacional.

Os ingressos custam: no segundo lote associado R$ 5 e
não associado R$ 20. No terceiro lote associado paga R$
10 e não associado R$ 30. A
venda na Academia e Tesouraria do Clube, Netto Jeans
e Cozzi Magazine. Mesas em
quantidade limitada por R$
30 na tesouraria do clube. Informações 2126-4444.
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cidade
Prefeitura é favorável ao projeto
de rebaixamento da linha férrea
Dando início ao terceiro ano de mandato,
o prefeito de Pindamonhangaba concedeu uma
entrevista à rádio Ótima
FM, para apresentar um
balanço de seu governo.
O material vai ao ar neste
sábado (14), às 7 da manhã, no programa Ótima
Entrevista.
A jornalista Aline Bernardes apresentou trechos de uma entrevista
dele em 2012, referente à
saúde, transporte público
e habitação entre outros.
Em relação à saúde,
assunto que o prefeito
considerou um grande
desafio, ele salientou que
nos oito anos anteriores
ao início de sua administração, poucas ações
foram realizadas nesta área. O prefeito ainda afirmou que a fila de
exames e marcações de
cirurgias estava muito
atrasada. “Ainda temos
muito a fazer para melhorar o atendimento à
população. Para isso, estamos realizando a construção de três UPAs: no
Araretama, Cidade Nova
e Moreira César. Além
disso, estamos com o pré-

dio do novo Pronto Atendimento Infantil, em fase
final de adequações, bem
como a unidade básica de
saúde na Terra dos Ipês,
um novo contrato com a
Santa Casa, para realização de mais cirurgias e
melhoria no atendimento, e um centro de fisioterapia”, disse.
Segundo informações
do prefeito, o Centro
de Práticas Integrativas
terá uma nova sede, bem
como laboratório e farmácias municipais.
Em relação aos investimentos na área habitacional, ele afirmou
que 1.536 apartamentos
serão construídos no
Araretama, através dos
programas Minha Casa
Minha Vida e Casa Paulista. “Também estaremos construindo casas e
apartamentos em Moreira César, além de disponibilizar 100 lotes para
projetos sociais na Vila
São José”.
No que diz respeito à
nova licitação para contratação de uma empresa
para transporte público,
o prefeito afirmou que
neste ano isso será reali-

Entrevista foi conduzida pela editora da rádio Ótima FM, Aline Bernardes

zado e que a integração
do sistema de ônibus
também será efetivada.
Outro assunto que
vem sendo discutido na
cidade é em relação ao
rebaixamento da linha
férrea da MRS em Pinda,
e que seria entre o Mombaça/Galega e o Castolira. Na região central da
cidade o rebaixamento

terá a extensão de 1,7km,
resolvendo todos os problemas que dificultam o
tráfego de veículos e pedestres, com a passagem
dos trens da MRS. Questionado sobre o fato de
que ele não é favorável ao
assunto, o prefeito foi categórico que quer a obra –
orçada por uma empresa
ao DNIT - Departamento

Ampliação e reforma da escola do
Bonsucesso estão em fase final

A escola municipal
Prof. Orlando Pires,
no Bonsucesso, está
recebendo uma série

de obras de reforma e
ampliação, visando oferecer espaços mais amplos e adequados para o

Divulgação

aprendizado e bem estar
das crianças. No total, o
investimento da Prefeitura nas obras é de R$
Divulgação

As novas salas já estão sendo utilizadas. Agora, todos os alunos da escola
estão estudando no mesmo prédio
Divulgação

Lousas digitais também foram instaladas na escola do Bonsucesso

439.972.
A construção das novas salas de aula foi finalizada e as crianças
que antes estudavam
em um prédio emprestado já estão utilizando
os novos locais. A escola
também está recebendo
a construção de mais
três banheiros, sendo
um masculino, um feminino e um para pessoas com deficiência,
além de mais uma fossa.
A reforma da cozinha foi finalizada, assim
como a troca do piso.
Nesta semana, a escola está recebendo uma
nova pintura, deixando
o ambiente mais agradável para os estudos.
O sistema de alarme e monitoramento já
está em funcionamento,
que também recebeu
concertinas nos muros
externos, reforçando a
segurança do prédio.
Com a ampliação, a
escola agora terá uma
sala exclusiva para a
instalação de biblioteca e espaço para contação de histórias, além
de sala de vídeo. Esses
instrumentos complementarão o ensino aos
estudantes.

Nacional de Infraestrutura de Transportes – em
mais de R$ 250 milhões
e que seria realizada pelo
Governo Federal.
“A Administração Municipal não tem esses valores disponíveis, já que
isso é mais do que a metade de nosso orçamento
anual. Mas se o Governo
Federal
disponibilizar
esses valores e realizar
o projeto, somos totalmente favoráveis à realização da obra, que vai
beneficiar a mobilidade
urbana”.

Ele ainda exibiu outros
estudos
desenvolvidos
durante os dois anos de
sua atual administração,
como um viaduto ou um
túnel, que seriam opções
em caso da não execução
do rebaixamento da linha
férrea.
O prefeito também comentou que é parceiro da
Câmara e que conta com
o apoio e a seriedade dos
vereadores, para que juntos possam transformar a
cidade, garantindo o crescimento contínuo de Pindamonhangaba.

Gestores e
Professores
ParticiPam de
caPacitação Para
lousas diGitais
Divulgação

Palestra orientou sobre uso das lousas
Cerca de 250 gestores e professores
da Rede Municipal
de Ensino estão passando por capacitação para a utilização
de lousas digitais em
sala de aula. Os cursos tiveram início na

quarta-feira (11), em
quatro locais: sede da
Secretaria de Educação e escolas municipais André Franco
Montoro
(Crispim),
Regina Célia (Araretama) e Mário de Assis
(Moreira César).
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da nossa população”, enfatiza o
presidente Felipe César – FC.
Portais nas
entradas da cidade
O vereador Felipe César – FC também solicita ao
Executivo estudos visando a
construção de portais nas entradas da cidade, para atender
os turistas que visitam nossa
cidade, com a instalação de
câmeras que poderão contribuir
para a segurança da população. “A maioria das cidades,
principalmente as turísticas
apresentam um portal nas suas
entradas, que atendem tanto
aos turistas com as indicações
dos principais pontos turísticos
da cidade; como também na
segurança, com instalação de
câmeras e guardas municipais
que poderão atuar em conjunto
com as policias civil e militar”,
destaca o edil.

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

durante a gestão do prefeito
Francisco de Assis Vieira Filho
– Chesco. Entre os anos de 1997
e 2004, voltou a função de Secretaria de Gabinete da Prefeitura
e desde 2013, Maria Claudina
Guedes de Castro é Assessora
de Gabinete da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
“Esta homenagem é por sua
postura calma, paciente e sempre
alegre ao receber e atender as
pessoas vão até o gabinete do
prefeito. Ela conversa com todos
e atende com carinho e atenção”,
afirmou Janio.
O vereador destacou que
“apesar da fragilidade e por ter
passado por graves problemas
de saúde esta grande mulher se
destaca por ser guerreira fortalecendo a participação da mulher
na sociedade e as principais conquistas obtidas por elas”. Janio
fez questão de repetir uma frase
de uma outra grande amiga sua:
“É difícil entender as mulheres.
Mas, o importante é que sejam
amadas”.

Vereador Janio lerario

de

c o m u n i c A ç ã o /cvp

Vereador Cal

e v e n t o s /cvp

O Presidente da Câmara,
vereador Felipe César – FC
(PMDB) solicita ao prefeito a
realização de estudos e providências para a implantação de
um Teatro Municipal e uma
Casa da Cultura, para atender os
moradores da região do Distrito
de Moreira César.
É importante ressaltar que
o Distrito conta hoje com uma
população superior a 50 mil
habitantes e que a área cultural
é bastante carente nesta importante região do município.
“Solicitamos também que seja
construído com um espaço
reservado para o Coral da Terceira Idade, que vem realizando
um trabalho de socialização
de grande valia para a cidade.
Precisamos cultuar e incentivar
todas as manifestações culturais
de nossa cidade e esta solicitação vem de encontro aos anseios

O 1º Secretário de Câmara
de Pindamonhangaba, vereador
Janio Ardito Lerario participou
nesta segunda-feira, dia 09 de
março, no plenário da Casa, da
Sessão Solene em comemoração
ao “Dia Internacional da Mulher”
e concedeu uma justa homenagem a senhora Maria Claudina
Guedes de Castro, que tem
destacada atuação em diversos
setores da cidade.
Nascida em Pindamonhangaba – SP, em 12 de julho de 1950,
Maria Claudina Guedes de Castro
é filha de Mário Pivato de Castro e
Maria de Lourdes Guedes de Castro. Tem cinco filhos e é avó de
02 netos. Concluiu seus estudos
primários no Colégio Externato
São José e o Ensino Médio na
Escola João Gomes de Araújo,
ambos em Pindamonhangaba.
Em 1971, iniciou sua atividade profissional no antigo Banco
Real. Em 1972, após passar
em concurso, começou suas
atividades no Banco Itaú. Suas
habilidades e seu atendimento
solícito aos clientes do
banco despertaram o
interesse do recém-eleito Prefeito Vito Ardito
Lerario, que a convidou
para exercer a função de
secretária durante suas
gestões na Administração
municipal.
De 1989 à 1992, Maria Claudina Guedes de
Castro atuou como Secretária de Gabinete. Já
no período de 1993 à
1996 desempenhou a função de
Secretária do então Secretário
de Obras, Vito Ardito Lerario,

de

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC
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EvEnto acontEcEu no plEnário da câmara dE
pindamonhangaba na sEgunda-fEira, dia 09 dE março
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Vereador Janio homenageia
Cal acompanha
Felipe César – FC pede
desenrolar das obras
construção de Teatro e Casa secretária Maria Claudina em
da Cultura em Moreira César sessão solene do “Dia da Mulher” do Portal dos Eucaliptos

ConCedeu

maria
Claudina guedes de Castro, em
sessão solene, na Câmara de
pindamonhangaba
homenagem à senhora

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) vem a público
informar sobre o resultado da Audiência de Conciliação que
aconteceu na quarta-feira, dia 04 de março de 2015, realizada
no Fórum de nossa cidade, onde participaram os representantes
dos compradores de lotes, representantes da EDP Bandeirantes,
da Prefeitura e o Loteador, Sr. Laerte Assunção.
Presidida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca
de Pindamonhangaba, Dra. Cláudia Aparecida de Araújo, houve
uma composição entre as partes com resultados frutíferos nos
seguintes termos: a requerida Nova São Benedito Urbanização e
Desenvolvimento Imobiliário, se compromete a realizar a obra
de infraestrutura do Loteamento Residencial e Comercial Portal
dos Eucaliptos, da lª Fase, conforme relatório técnico de estrutura do loteamento, realizado pela Secretaria de Planejamento
e Secretaria de Obras, através dos Secretários e Engenheiros
que subscrevem o relatório juntado aos autos.
As Obras de infraestrutura relacionadas no relatório será
finalizada no prazo de cinco meses, tendo início em 20/03/2015
e término em 20/08/2015, conforme cronograma apresentado
pela requerida em Audiência.
As partes concordam ainda que não será realizada a pavimentação asfáltica da 1ª Fase e a requerida fará o cascalhamento das
ruas e avenidas identificadas no relatório, com 10 cm de altura.
A Prefeitura de Pindamonhangaba se compromete a acompanhar a execução das obras, através de fiscalizações mensais
e poderá liberar lotes para construção das quadras, em que
as obras de infraestruturas estejam integralmente prontas.
O relatório completo pode ser solicitado através do e-mail:
cal@camarapinda.sp.gov.br. O vereador Cal diz que estará
acompanhando de perto todo o processo e a conclusão das obras.

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 pede a
Vereador Magrão consegue aprovação Professor Eric homenageia
retomada de entrega de medicamentos de requerimento e convoca Secretária Senhora Maria Luísa Lima de
de Saúde para esclarecimentos
aos sábados, domingos e feriados
Almeida, do projeto Gerezin

mediCamentos aos sábados, domingos e
Feriados no

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) enviou solicitação ao prefeito Vito Ardito
e à Secretária de Saúde Sandra
Tutihashi, para que retorne com
a entrega dos medicamentos na
Farmácia do Centro de Especialidades, aos sábados, domingos
e feriados prolongados.
O vereador faz esta solicitação, pois nos finais de semana,
muitos pacientes que são atendidos, não possuem recursos
financeiros para arcar com o
custo dos medicamentos e ficam
impossibilitados de iniciarem o
tratamento. O vereador Toninho
da Farmácia destaca que, quando a farmácia atendia nestes
dias específicos, a população
se sentia melhor amparada e
protegida pela rede pública.
Entrega de medicamentos
nos Postos Médicos
dos bairros
Outro pedido do vereador

Centro

de

espeCialidades

Toninho da Farmácia é que os
medicamentos que são dados
para a população também
voltem a ser entregues nos
Postos Médicos dos bairros.
“Sou contra ao fato dos medicamentos só serem entregues
no Posto de Saúde do centro
da cidade, pois se um morador
do Bairro das Oliveiras ou
Rodeio, que precisa passar
por consulta no Posto Médico
do Bonsucesso, tiver ainda
que vir ate o centro da cidade
para retirar seu medicamento,
poderá até mesmo perder a
viagem, uma vez que muitos
medicamentos estão em falta.
Este novo esquema de entregar os medicamentos para a
população no Posto de Saúde
central certamente vai trazer
muito mais aborrecimento
do que benefícios para a população”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
usou a tribuna, na última
sessão ordinária e, através do
requerimento nº 337/2015,
convocou oficialmente a
Secretária de Saúde, Sandra
Tutihashi, para comparecer
a Câmara de Vereadores, no
dia 16 de março, às 18 horas,
para esclarecimentos sobre
as reclamações dos munícipes em relação a área da
Saúde no município.
O vereador diz que vem
sendo procurado por diversos moradores que reclamam
constantemente da saúde em
Pindamonhangaba, especificamente quanto a falta de
médicos, de exames e de
cirurgias.
Ao visitar a Unidade
Básica de Saúde/
Cisas, em Moreira César, Magrão
deparou-se com
cartaz afixado
na parede, informando a falta
de médicos. O
mesmo também
aconteceu na

durantE a sEssão solEnE Em comEmoração
ao

UBS da Vila São Benedito.
As reclamações por falta
de médicos em outras UBSs
do município são constantes.
“Alguma coisa tem que ser
feita para a contratação de
mais médicos. Nos últimos
meses houve baixa de doze
médicos que pediram demissão e, segundo informações,
haverá baixa de mais cinco,
por conta da aposentadoria
compulsória. Estamos à
beira de um caos”, desabafa
o vereador.
Magrão destaca que vai
cobrar da Secretária uma
posição das ações que estão
sendo feitas para sanar esse
problema tão sério que assola
nossa população e qual o
prazo para que essas medidas
surtam efeitos positivos.
c o m u n i c A ç ã o /cvp

FarmáCia

pede a retomada de entrega de

Ela rEcEbEu diploma dE “honra ao mérito”

sandra tutihashi dEvErá comparEcEr no plEnário
da câmara dE pindamonhangaba no dia 16 dE março

de

da

c o m u n i c A ç ã o /cvp
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Vereador toninho

de

dia intErnacional da mulhEr

Na Sessão Solene em
comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”
realizada na segunda-feira,
dia 09 de março, na Câmara
de Pindamonhangaba, o
vereador Professor Eric (PR)
homenageou a fundadora do
Projeto Gerezin, senhora
Maria Luísa Lima de Almeida, também conhecida como
Irmã Luisinha.
Irmã Luisinha é reconhecida por sua bondade e
generosidade. Nasceu em
29 de Dezembro de 1955,
na cidade de Vitória/MA.
Filha de Luzia Lima, Irmã
Luisinha casou-se com Gilberto Rosa
de Almeida, com quem teve seis filhos:
Andrei Hailly, Andreia, Alessandra,
Adriana Hellen, Ester e Abner. Logo após
seu casamento mudou-se para Belém do
Pará. Anos depois se mudou para Taubaté
e, em 1980, para Pindamonhangaba.
Segundo o vereador, um dos momentos mais marcantes na vida da Irmã
Luisinha foi uma viagem que fez com a
família de 1999 a 2001, em missões pela
Igreja, para Foz do Iguaçu/PR, Argentina
e Paraguai.
Em 1994, Dona Maria Luísa criou o
Projeto Gerezin, que atualmente atende
a mais de 110 crianças.
No projeto, as crianças aprendem
histórias bíblicas, a orar e também praticam esportes e artesanato. Sem nenhuma
ajuda financeira, ela faz e vende salgados
e mini marmitex a fim de arrecadar fundos
para o lanche, uniformes e assessórios
A k i m / p i n d AvA l e . c o m . b r

Fotos: AssessoriA
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r equerimento aproVado

s aude ;

s eCretária

de

esClareCimentos
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e a

e v e n t o s /cvp

i rmã luisinha

para as crianças. Irmã Luisinha passou
por muitos momentos difíceis, pois além
de não contar com ajuda, várias pessoas
tentaram impedir seu projeto de ir adiante.
Dona Maria Luísa é guerreira. Lutou
muito para criar seus filhos sozinha e há
mais de doze anos sofre de uma doença
rara e faz quimioterapia, sofrendo muito
com as reações adversas. Mesmo assim,
não desiste de seguir com seus projetos,
pois se preocupa muito com o futuro
dessas crianças. “Há muito tempo, Irmã
Luisinha trabalha em prol das crianças do
bairro Azeredo. Com poucos recursos e
seu enorme coração, faz o possível para
afastar as crianças do mal caminho. Mãe
adotiva de muitos filhos no bairro, Irmã
Luisinha cumpre seu papel como cidadã
e contribui de forma exemplar para uma
sociedade melhor. Merece esta justa
homenagem por ter um coração enorme
e por ser uma mulher
guerreira e de fibra”,
concluiu o vereador
Professor Eric.

Fa m i l i a r e s e a s

serão nesta segunda Feira , dia

Vereador proFessor e riC

de

irmã luisinha,
proFessor eriC,

permitiu a ConVoCação
da

A d i l s o n A lvA r e n g A /c o m i s s ã o

Crianças do

proJeto gerezin

de março

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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Fórum do Plano Municipal de
Educação será realizado no sábado
O Fórum do Plano Municipal de Educação será realizado
neste sábado (14), das 8 às 13
horas, em nove locais ao mesmo
tempo. As inscrições foram encerradas na segunda-feira (9),
totalizando 453 inscritos.
No momento da inscrição, os
interessados escolheram uma
das 20 metas a ser discutidas.
O Plano Municipal de Educação vai reger a educação na cidade pelos próximos dez anos,
na Rede Pública e Privada, do
Ensino Infantil até o Universitário.
O Plano Municipal de Educação considera as necessi-

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

Divulgação SEC

FóruM do Plano MuniciPal dE Educação
• Escola Municipal Serafim Ferreira (Terra dos Ipês) –
Metas 1, 2 e 3 / Metas 19 e 20
• Escola Municipal Prof. Elias Bargis Mathias
(Araretama) – Metas 1, 2 e 3 / Metas 19 e 20
• Escola Estadual Prof. Rubens Zamith (Vale das
Acácias) – Metas 3, 10 e 11 / Metas 19 e 20
• Colégio Anglo Emílio Ribas (Bela Vista) – Metas 3, 10 e
11 / Metas 19 e 20
• Escola Municipal Profa. Ruth Azevedo Romeiro
(Delta) – Metas 4, 6, 8 e 9 / Metas 19 e 20

As mudas de árvores receberam o nome dos alunos que fizeram o plantio

• Escola Estadual Prof. José Aylton Falcão – Caic
(Araretama) – Metas 4, 6, 8 e 9 / Metas 19 e 20

AlUnoS Do BonSUCESSo
PlAnTAM ÁRVoRES nA
CoMUnIDADE CERâMICA

• Escola Municipal Profa. Gilda Piorino Molica (S.
Judas) – Meta 7 / Metas 19 e 20
• Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol (Centro) – Meta 7,
12, 13 e 14 / Metas 19 e 20
• Fatec (Água Preta) – Metas 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20 /
Metas 19 e 20

Cidade debate Mobilidade Urbana
Os moradores de Pindamonhangaba participaram da segunda audiência pública sobre
o PMUP - Plano de Mobilidade
Urbana - na noite de quinta-feira (12) - na Câmara de Vereadores.
Questões sobre transporte
coletivo, transportes de cargas,
estacionamento regular, transporte hidroviário, aéreo, ciclovia, integração do transporte
coletivo, acessibilidade em cal-

çadas, rampas de acesso, entre
outras, foram debatidas durante
o encontro.
Os interessados em contribuir com o Plano de Mobilidade Urbana de Pindamonhangaba e não puderam comparecer
podem fazer as sugestões pelo
site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. É necessário clicar no
banner sobre o assunto, preencher um breve formulário, e fazer a contribuição.

InSCRIçõES ABERTAS
PARA CURSo DE CASEIRo
Estão abertas as inscrições para o Curso de
Caseiro, oferecido pelo
Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba.
As inscrições podem ser
feitas entre os dias 16 e
20 de março no Cras Centro de Referência em
Assistência Social de cada
bairro.
Podem participar
bolsistas dos programas
Pead – Programa Emergencial de Auxílio Emprego, Renda Mínima, Renda
Cidadã e Paif – Programa
de Atenção Integral à Família. É preciso ter mais
de 16 anos e no mínimo

Ensino Fundamental incompleto.
O curso oferece técnicas de limpeza e manutenção de jardins, zeladoria e pequenos reparos,
manutenção de piscinas e
relações humanas. Serão
formadas duas turmas
com 30 vagas cada, tendo
aulas teóricas e práticas
com duração de 63 horas.
As aulas terão início no
dia 25 de março e serão
ministradas na casa do
Fundo Social de Solidariedade, na rua Geraldo
Prates Fonseca, 56, no
bairro Lessa. Para mais
informações ligar para
(12) 3643 -1607.

Alunos na escola municipal
Professor Orlando Pires, no
Bonsucesso, realizam o plantio
de 68 mudas de árvores na comunidade do Cerâmica. A ação
chamada “Projeto Adoção de
Mudas de Árvores” foi feita no
dia 6 de março, por iniciativa
da Fundação Fórmula Cultural, em parceria com o Departamento de Meio Ambiente
da Prefeitura e o projeto Casa
Verde, da Secretaria de Educa-

ção e Cultura da Prefeitura.
No total, cem alunos do período da manhã, do 1º ao 5º
ano, plantaram as mudas em
duplas. Cada muda foi identificada com o nome dos alunos, que foram convidados a
visitarem suas árvores quando
desejarem. Os alunos também
assistiram palestras sobre a
importância do plantio, reflorestamento e meio ambiente.
De acordo com a gestora

da unidade escolar, ao final da
atividade, as crianças conheceram o Projeto Cerâmica e participaram de um piquenique
embaixo das árvores. “Foi um
prazer muito grande participar
deste projeto e desta iniciativa da Fórmula Cultural, pois
foi de suma importância para
o aprendizado das crianças e
conscientização sobre a preservação do meio ambiente”,
avaliou a gestora da escola.

Pinda oferece capacitação para
camareira e cuidador de idosos
O Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba oferece vagas
para os cursos de Camareira e
Cuidador de Idosos. O primeiro é destinado para pessoas a
partir dos 16 anos e o segundo
a partir dos 18. Estas oportunidades são oferecidas gratuitamente e integram o Programa
Inclusão Produtiva.
O prazo de inscrição é de
16 a 20 de março e os interessados podem procurar o
Cras - Centro de Referência
em Assistência Social - mais
próximo de casa para se inscrever. É necessário ter pelo
menos o Ensino Fundamental

Incompleto para fazer o curso
de Camareira e completo para
o de Cuidador de Idosos.
Os cursos serão ministrados na sede do Fundo Social
de Solidariedade, localizada
na rua Geraldo Prates da Fonseca, 56, Lessa. Todos os alunos receberão certificados e
terão a possibilidade de conquistar uma vaga no mercado
de trabalho.
CURSO DE CAMAREIRA
Neste curso os alunos aprenderão técnicas de arrumação,
limpeza, higienização, vistoria
de apartamentos e áreas comuns dos meios de hospedagem. Também terão conceitos

e princípios de atendimento ao
cliente, planejamento e execução de atividades e práticas de
governança. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras,
das 14 às 17 horas.
CUIDADOR DE IDOSOS
Neste curso os alunos irão
aprender como atuar com os
cuidados de higiene, conforto
e alimentação do idoso, observando possíveis alterações no
estado geral de saúde. Zelar
pela integridade física do idoso, prestar primeiros socorros e
promover atividades de entretenimento. As aulas irão acontecer às terças e quintas, das 8 às
11 horas.
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Para elas
Programa de rádio homenageia mulheres
O programa de rádio
“O Prefeito e Você” da
última quarta-feira (11)
fez uma homenagem
ao Dia Internacional da
Mulher – comemorado
em 8 de março – com
a participação de convidadas que falaram a
respeito da realidade e
do papel da mulher na
sociedade. O prefeito
de Pindamonhangaba
recebeu 20 mulheres de
destaque em vários segmentos.
Participaram
do
programa a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher, Simone Braça; a juíza do Trabalho
em Pindamonhangaba,
Gislene Aparecida Sanches; a idealizadora e
uma das responsáveis
pela realização da Casa
de Noel, Andréa Gonçalves; a responsável
pelo trabalho realizado
pela página no Facebook Corrente do Bem
pelo Emprego em Pinda, Fabiana Araújo; a
representante do Lar
de Crianças Irmã Júlia, Inês San Martin; as
representantes do Lar
de Velhos Irmã Terezinha, Amélia Ávila e
Aniete Ribeiro Ávila;
as representantes da
Assembleia de Deus
Ministério Belém Alzira Marcondes, Dóris

Bertolino e Asselma
da Silva; a responsável pelo grupo Terapia
e Lazer, Ana Carvalho;
a presidente da Uniodonto, Acilia Aparecida César Lourenço; a
empresária da Imobiliária Delta, Eliana Godoy; a representante da
Agência Lupa, Lucimara de Paula; as conselheiras do Conselho da
Mulher, Maria Helena,
Josi Marcondes, Silvanilde Kogempa, Silvia
Rezende,
Alexandra
Manfredini e Veraniza
do Prado.
Também estava convidada a senhora Aparecida Abreu, que não
pôde comparecer por
estar acamada, mas que
foi lembrada e homenageada pelos presentes.
Amor ao próximo
O destaque do programa foi a participação
de Alzira Marcondes,
que tem 100 anos. Ela
chamou a atenção por
suas palavras e pela idade avançada, que não
lhe tirou o ânimo e a
vontade de participar
da sociedade, com seus
ensinamentos. “O que
Deus me dá eu reparto com quem não tem”,
afirmou.
Outra pessoa que
também chamou a
atenção foi Inês San
Martin que, em suas

Divulgação

O programa da semana contou com diversas convidadas
Divulgação

palavras, emocionou a
todos os participantes,
levando alguns às lágrimas. Ela destacou a
importância do trabalho e amor ao próximo.
“Os que entram no Lar
(Irmã Júlia) são meus
filhos perante Deus.
Faça a sua parte para
que Deus possa fazer a
dele. Abram para seus
irmãos oportunidades
para ajudar o próximo.
O trabalho de amor ao
próximo não pode parar”, foram algumas
das palavras de dona
Inês.
Para o prefeito, o programa foi excelente, pela

Dona Alzira Marcondes, de 100 anos, foi o destaque do dia

Prefeito e presidente do conselho cumprimentam Inês San Martin

Divulgação

qualidade das convidadas. “Tivemos a presença
de mulheres que fazem
a diferença. A Prefeitura está sempre aberta à
mulher, ao debate de políticas públicas e a todas
as questões importantes
a serem discutidas. É

muito importante a mulher se preocupar com
sua autoestima, se cuidar para conquistar seu
espaço, ajudando Pindamonhangaba a ser cada
vez melhor. Parabéns a
todas pelo seu dia”, concluiu.

Homenagem
Ao final do programa, o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher homenageou
alguns destaques: Inês San Martin, Amélia
Ávila, Alzira Marcondes, Ana Carvalho e Aparecida Abreu, que receberá a homenagem
em sua casa.
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cidade
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Unidades de saúde
recebem melhorias
para atender mais
de 10 mil famílias
Pindamonhangaba
possui 21 unidades de saúde e a Prefeitura está realizando obras de melhorias em várias delas. Na
última quarta-feira (11)
começaram as atividades
na unidade do Cidade Jardim. No Araretama e no
Feital os trabalhos estão
em fase de conclusão. O
investimento em reforma
tem sido realizado constantemente.
A secretária de Saúde e Assistência Social
afirma que as obras são
para garantir melhores
espaços para a população
e também aos profissionais. “Quando falamos
em estratégia de saúde
da família, o acolhimento
faz parte deste processo.
Com estes serviços que
serão feitos, as unidades
poderão receber melhor
os nossos cidadãos, além
de darmos melhores condições aos funcionários”,
afirmou.
O prefeito, que exigiu
as benfeitorias logo após
uma rigorosa fiscalização em todos os prédios,

agradeceu ao presidente
de bairro. “Ele também
tem todo o mérito nestas
melhorias porque cedeu o
espaço do centro comunitário para que possamos
fazer o atendimento enquanto a unidade estiver
em reforma”, explicou.
A secretária ressaltou
que os moradores do Ci-

dade Jardim terão atendimento médico, ações de
enfermagem e os agentes comunitários no centro comunitário. O único atendimento que não
poderá ser oferecido é o
odontológico. Em casos
de emergência, as pessoas
devem procurar o Pronto
Socorro.

Divulgação

Equipe discute melhorias na estrutura da unidade de saúde

MULHERES ENTRE 25 E 59 ANOS
DEVEM FAZER O PREVENTIVO
Toda mulher entre 25
e 59 anos de idade deve
procurar as unidades
de saúde para fazer o preventivo.
O preventivo é um tipo
de exame que deve ser
feito regularmente, ou
seja, todos os anos. Para
fazê-lo basta ir à unidade
de saúde mais próxima
de casa ou procurar o
Laboratório de Análises
Clínicas, localizado em
frente ao CEM - Centro de
Especialidades Médicas.
O preventivo é o único
exame capaz de detectar

Unidade do
Cidade Jardim
A equipe da unidade
de saúde do bairro Cidade Jardim acompanhou
o início dos trabalhos da
empresa que fará a reforma do local. Os profissionais puderam observar a
planta e receberam informações sobre tudo que

o câncer do colo do útero,
sendo uma das doenças
que mais atinge e aflige
este público. Em Pinda
as enfermeiras estão
utilizando nova técnica
para fazer o preventivo,
também conhecido como
“Papanicolau”, atualmente é realizada a coleta em
meio líquido.
A citologia em meio
líquido torna a coleta do
exame mais rápida, e de
acordo com profissionais do laboratório, essa
técnica torna a coleta
mais rápida e melhora a

sensibilidade do método
tradicional, constituindo
uma excelente ferramenta
na identificação precoce
das lesões celulares, que
podem levar ao câncer de
colo uterino.
Para fazer o exame é
preciso ir à unidade de
saúde ou ao laboratório
com o RG e Cartão SUS. A
coleta ocorre de segunda
a sexta-feira, das 12 às 16
horas. A orientação é não
manter relações sexuais
nos dois dias anteriores
ao exame, pois prejudica
o resultado.
Divulgação

Unidade de saúde do Feital recebe pintura
será feito. Esta unidade
contará com rampas de
acesso, banheiros com
acessibilidade e melhorias no telhado e no piso.
A recepção vai ganhar um
balcão e todo o prédio receberá nova pintura.
Unidade do
Feital atende
aproximadamente
5 mil pacientes
A obra desta unidade
está em fase final e a mesma
foi totalmente revitalizada.
O mobiliário e os equipamentos serão trocados. O
prédio foi pintado e recebeu adequações. Outros
espaços foram melhorados
para que a equipe possa receber a comunidade.
A secretária também
agradece ao presidente de
bairro do Feital, por ter
disponibilizado o centro
comunitário para os aten-

dimentos durante a reforma. A comunidade irá
receber o prédio de volta
nos próximos dias. A unidade atende aproximadamente cinco mil pessoas,
distribuídas em cerca de
1.500 famílias.
Unidade do
Araretama I
Esta é a maior unidade
do bairro e as obras estão
em andamento. Os trabalhos começaram no início
deste mês e deverão ser
finalizados nos próximos
quatro meses. Haverá troca de mobiliários, equipamentos, nova pintura, entre outras melhorias.
Atualmente, comporta uma equipe estratégica em saúde da família e
após a obra, abrigará mais
uma, ampliando a oferta de serviço na consulta,
exames e preventivo.

Saúde realiza 320 coletas de
sangue por mês em Moreira
O serviço de coleta de
sangue no Cisas – Centro Integrado de Saúde
e Assistência Social, em
Moreira César – recomeçou na quarta-feira (11).
A ação será realizada
duas vezes por semana, às
quartas e às sextas-feiras,
das 7 às 10h30. Os resultados dos exames também serão encaminhados
ao Cisas, entretanto,
quem quiser pode retirar
a análise via internet,
acessando o site www.
pindamonhangaba.sp.
gov.br e clicar no banner
laboratório on-line.
A secretária de Saúde
e Assistência Social disse
que o serviço foi paralisado porque os funcionários
entraram em férias, e
como foi preciso alterar
a rotina, houve mudança. O agendamento para
fazer o exame é no Cisas,
basta apresentar a solicitação médica na recepção
e o cartão SUS. Ao todo
serão feitas 40 coletas
por dia, sendo 320 ao
mês.
Os pacientes de
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Ação será realizada duas vezes por semana
Moreira César também podem procurar o
Laboratório de Análises

Clínicas, próximo ao
CEM - Centro de Especialidades Médicas.
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oportunidades
Tribuna do Norte
Inscrições para “Nosso Bairro”
acontecem na sexta e sábado

O novo programa Nosso Bairro vem inovando
e será realizado em dois
locais ao mesmo tempo:
Vila Rica e Jardim Regina.
A intenção da Prefeitura é
atender um número ainda
maior de pessoas, oferecendo oportunidades por
meio de oficinas de qualificação em artesanato,
além da parceria com os
programas Escola da Beleza, Ativa Idade e Crescendo no Esporte.
As inscrições serão

Divulgação

nesta sexta-feira (13) e no
sábado (14), das 14 às 17
horas, com uma tarde de
beleza, que oferecerá gratuitamente para a população serviços de corte de
cabelo, unhas decoradas
e quick massagem. No ato
da inscrição, é necessário
levar duas garrafas descartáveis.
O Nosso Bairro é desenvolvido por meio da
Secretaria de Governo e
Departamento de Turismo da Prefeitura.
Divulgação

Vila Rica e região
O Nosso Bairro estará
em frente à praça do Vila
Rica, de 16 de março a 10
de abril, com 20 opções
em oficinas, de segunda
a quinta-feira, com aulas
nos períodos da manhã,
tarde e noite, dependendo
da modalidade escolhida.
As oficinas de qualificação em artesanato são:
artesanato com MDF, bijuteria, reciclagem com
PET, biscuit, bonecas de
pano, tapetes com lycra,
chinelos decorados, patchwork embutido, massoterapia, pintura em tecido,
pintura em tela e bordado
com vagonite.
O Programa Escola da
Beleza, uma parceria com
o Fundo Social de Solidariedade e o Governo do
Estado, atenderá o bairro
com as oficinas de corte de
cabelo e unhas decoradas.
O Programa Ativa Idade, parceria com a Secretaria de Esporte, levará a
dança do ventre e, o Programa Crescendo no Esporte, também parceria,
oferecerá jazz infantil,
balé infantil, dança de rua,
capoeira e modalidades
esportivas.
Jardim Regina e região
De 16 de março a 11
de abril, o “Nosso Bairro”
estará ao lado do Centro
Comunitário do Jardim
Regina. Serão 15 opções

A oficina de Massagem será uma das atrações no Nosso Bairro
em oficinas gratuitas, de
segunda a quinta-feira,
com aulas nos períodos da
manhã, da tarde e da noite, dependendo da modalidade escolhida.
As oficinas de qualificação em artesanato são:
bonecas de pano, massoterapia, bijuteria, chinelos
decorados, pintura em tecido, reciclagem com PET
e patchwork embutido.
O Programa Escola da
Beleza levará as oficinas
de corte de cabelo e unhas
decoradas, o programa
Ativa Idade oferecerá

Divulgação

Aulas de decorações com garrafa pet
dança de salão e dança
do ventre, e o programa
Crescendo no Esporte le-

vará jazz e balé infantil,
capoeira e modalidades
esportivas.

Dança do ventre é uma das opções de aulas

Espetáculo de dança marca formatura de 170 alunos
Um grande espetáculo
reuniu os 170 alunos que
participaram das oficinas
de dança do Programa
Nosso Bairro nos centros
comunitários. O evento
foi realizado no Espaço
Cultural Teatro Galpão,
na quarta-feira (11), com
a presença dos familiares
dos alunos, autoridades
municipais e do prefeito de Pindamonhangaba,
que fizeram a entrega simbólica de certificados.
A noite foi de festa para
os formandos dos bairros
Jardim Resende, Vale das
Acácias, Vila São Paulo,
Jardim Eloyna, Andrade,
Cidade Nova, Vila Rica e
Campos Maia. Os cursos
tiveram duração de três
meses, nas modalidades
de dança de salão, balé
infantil e jazz infantil e
adulto.
As oficinas são uma realização da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Governo e do Departamento
de Turismo, e têm o intuito
de levar para a comunidade a integração, o lazer e o
desenvolvimento da autoestima. O período de aulas
é formatado para atender
a comunidade com ensinamentos de ritmo, pas-
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Prefeito cumprimenta dançarinas e entrega certificado simbólico
sos básicos e coreografias,
dando a oportunidade do
desenvolvimento e o interesse pela dança.
O prefeito se emocionou com as apresentações. “Fico muito feliz
quando vejo a juventude se apresentando, isso
emociona a gente. Temos
que transformar a sociedade através do esporte e
das artes. Todos nós podemos fazer a diferença e,
nesta noite, o sucesso é de
todos: dos alunos que se

apresentaram, dos familiares que apoiaram, dos
professores que tiveram
toda a paciência e da Prefeitura que deu essa oportunidade para as pessoas”, declarou.
A partir de abril, as oficinas nos centros comunitários estarão junto com
o Programa Ativa Idade e
o Programa Crescendo no
Esporte, uma parceria com
a Secretaria de Esportes,
em novos bairros, levando
novas oportunidades.

Divulgação

Apresentação dos alunos ocorreu no ‘Teatro Galpão’
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2º caderno
Tribuna do Norte
Divulgação

Propostas de
sustentabilidade
serão premiadas
Empreendedores e
universitários de Pindamonhangaba podem
se inscrever, até 3 de
maio, no Prêmio Novelis de Sustentabilidade,
que tem como objetivo
reconhecer as ideias e
projetos inovadores.
Dividido em duas categorias, o prêmio conta
com a primeira separada em sete partes, sendo elas: Embalagens,
Transporte e Automotivo, Especialidades, Arquitetura, Construção,
Logística Reversa e Reciclagem. Na segunda
os participantes usarão
a criatividades para elaborar rótulos e latinhas
de bebida. Neste caso,
os projetos deverão se
referir ao Brasil Sustentável, tendo como foco a
economia verde, iniciativas e atitudes sustentáveis ou, nos esportes
tradicionais do Brasil.
Sendo que apenas universitários podem concorrer nesta categoria.
“A Novelis acredita,
sobretudo, no poder das

ideias e da sustentabilidade. Nosso prêmio
busca suscitar na sociedade soluções criativas que estimulem
a economia verde no
Brasil e impulsionem a
reciclagem e os avanços sociais, ambientais
e econômicos que ela
proporciona”, garante
a diretora de Comunicação e Relações Governamentais da empresa,
Eunice Lima.
Comissões
formadas por profissionais da
empresa e especialistas
convidados selecionarão os melhores trabalhos. Serão analisados
critérios como contexto
para a criação da ideia
ou projeto, inovação da
proposta e originalidade,
e aperfeiçoamento dos
processos
envolvidos,
além de benefícios como
economia potencial ou
gerada, redução de impacto ambiental, maior
ganho social e aplicabilidade em escala e uso.
Dois trabalhos na categoria Estudante e um

em Empreendedorismo
serão premiados. O valor chega a R$ 62 mil,
divididos em certificados de barras de ouro
para os participantes e
materiais didáticos às
instituições de ensino
dos membros.
A ação tem apoio institucional da Abal - Associação Brasileira de
Alumínio, da Abralatas
- Associação Brasileira
dos Fabricantes de Latas
de Alta Reciclabilidade,
do Fórum de Governança e Sustentabilidade e
da Fundação Dom Cabral e do Instituto Ethos.
As inscrições começaram na quarta-feira
(11), e seguem até 3 de
abril e podem ser feitas
no site: www.premionovelis.com.br. Ainda
na web, os participantes poderão enviar seus
projetos de 1º de abril
a 7 de junho. As etapas
de avaliação dos cases
acontecerão entre junho e outubro, e no fim
de outubro serão conhecidos os vencedores.

Dois trabalhos na categoria Estudante e um em
Empreendedorismo serão premiados

Após greve dos cozinheiros, reunião
entre Sindicato e Confab avança
Na tarde da última
terça-feira (10), a CUT
- Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba - esteve reunida
com a direção da Tenaris Confab para discutir
a situação de 30 trabalhadores do refeitório da fábrica, que será
terceirizado. A medida
envolve tanto a Confab
Tubos quanto a Confab
Equipamentos.
A reivindicação do
Sindicato é para que
eles sejam realocados
em outros setores. Após

um dia de greve desses
funcionários, que ocorreu na segunda-feira
(9), a direção da Confab
se comprometeu em não
demitir 70% deles. Em
nota, a assessoria da indústria havia informado
que a intenção era reaproveitar os funcionários em outros setores
da companhia ou que
fossem contratados pela
empresa que vai assumir os refeitórios.
Segundo o dirigente sindical Luciano da
Silva - Tremembé, uma

nova reunião foi agendada para o dia 20 para
discutir a situação dos
demais.
“Conseguimos avançar. Enquanto isso, já
estamos vendo com esses 30 funcionários para
atualizarem o currículo,
pedindo para que a empresa forneça curso de
especialização aos que
precisarem. Mas mantemos nossa posição, se
não houver consenso,
uma paralisação no setor de produção ainda
pode ocorrer”, disse.
Guilherme Moura

Dia de greve pode ter garantido
preservação de 70% dos
metalúrgicos do setor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 339/2014
Contrato nº: 033/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Luiz C. de Melo Souza Lorena
ME.
Objeto: Aquisição de equipamentos para
fisioterapia.
Valor: R$ 5.630,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 12/02/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luiz C. de Melo
Souza.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 370/2014
Contrato nº: 017/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Matheus Ferreira dos Santos
Comércio de Fraldas ME.
Objeto: Aquisição de material para confecção
de fraldas para atendimento a população em
situação de vunerabilidade social.
Valor: R$ 308.750,29.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 29/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Matheus Ferreira dos
Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 374/2014
Contrato nº: 007/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: CT Araújo Móveis ME.
Objeto: Aquisição de cama beliche.
Valor: R$ 2.894,76.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva
Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 008/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Isabelle de Castro Lemos EPP.
Objeto: Aquisição de estante.
Valor: R$ 7.761,47.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 14/01/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de
Gouvea.
Assina pela contratada: João Paulo Cavalcanti
de Lemos.
Gestão
do
contrato:
Secretaria
de
Administração.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 380/2014
Contrato nº: 026/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Martini Comércio e Importação
Ltda.
Objeto: Aquisição de bomba aplicação,
Pulverizador agrícola modelo jacto JP75,
peças para equipamento agrícola aplicação
Pulverizador agrícola e pulverizador costal,
faca (lâminas) para uso no perfurador de
solo, brocas para uso do perfurador de
solo e equipamentos para uso em obras e
manutenções.
Valor: R$ 16.162,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 31/01/15.
Assina pela contratante: José Antônio
Rodrigues Alves e Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Nevile Cheves.
Gestão do contrato: Secretaria de Obras
e Serviços e Secretaria de Governo e
Integração.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 218/2010
Contrato nº 002/2011 Aditamento nº 002/2014.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cobertura de seguro
de veículos (Lotes 02, 03 e 04).
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 04/01/2016.
Data de assinatura: 12/12/14.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Alessandra de Araújo Kametani e Eliete Scavassini Diana.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº 176/2011
Contrato nº 296/2011 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em
oftalmologia para realização de consultas, pelo período de 04 meses.
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 10/08/2015.
Data de assinatura: 06/02/2015.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luis Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº 128/2013
Contrato nº 139/2013 Aditamento nº 001/2014.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de ressonância magnética.
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 02/09/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,38% passando
de R$ 136.015,00 para R$ 143.332,61. Ainda adita-se o item 1.3 o seu valor para acréscimo em
24,97554%, equivalente a R$ 35.798,09.
Data de assinatura: 02/09/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernando Henrique Aldemundo Pereira e Antônio Carlos Messias.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº 130/2013
Contrato nº 182/2013 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de limpeza de caixa d’água e troca de
refil de filtros para os prédios da Secretaria de Educação.
Contratada: Carlos Roberto Machado ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 044/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). LUIZ CARLOS GROSSO ALVES,
responsável pelo imóvel situado a Rua Dr. FREDERICO MACHADO, 661, Quadra B, Lote 12/13
bairro Campo Alegre, inscrito no município sob a sigla SE11.09.19.019.000, 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

COMUNICADO
A Empresa C DE S FRANÇA DOS SANTOS TAUBATÉ – EPP, situada na Rua Dos
Expedicionários, 9 Centro – Pindamonhangaba/SP –CEP: 12.400-370, Inscrição
Estadual: 528.150.386.114 e CNPJ: 03.438.525/0003-63 comunica o extravio dos
seguintes documentos: A) 1ª via do Atestado de Intervenção em ECP- Pedido de Uso
n°4935 de 08/01/2009; B) Noto Fiscal n°6010 de aquisição do Equipamento Emissor
de Cupom Fiscal marca Daruma Automação Modelo FS600 Versão 01.05.00 N° de
fabricação DR0208BR000000135570; C) Redução Z; D) Leitura X e E) Leitura da
Memória Fiscal ( os relatórios dos itens C, D e E são referentes ao Equipamento
citado no item B).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-003/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr.ª Sandra Maria Alves Resende Daher,
responsável pelo imóvel localizado na Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, nº 12346, para
que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 481/2015, lavrado em
função de obra sendo executada em desacordo com projeto aprovado junto a Prefeitura, alvará nº
1197 de 28.09.2012, infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como
prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e
conformidade com o disposto em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-004/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Manoel Eugênio Junior, responsável pelo
imóvel localizado na Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, nº 5910, para que tome ciência
do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 482/2015, lavrado em função de obra sendo
executada em desacordo com projeto aprovado junto a Prefeitura, alvará nº 1397 de 09.11.2012,
infringindo assim o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso
05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o
disposto em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 04/02/2016.
Data de assinatura: 02/02/2015.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Carlos Roberto Machado.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº 202/2013
Contrato nº 224/2013 Aditamento nº 001/2014.
Objeto: Contratação de empresa especializada em seguro para os veículos pertencentes a frota da
Secretaria de Saúde e Promoção Social.
Contratada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 26/12/2015.
Data de assinatura: 05/12/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº 210/2013
Contrato nº 210/2013 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições para os servidores
em campanhas de vacinas e em campanhas educativas, pacientes atendidos no CAPS (Centro
de Atendimento Psico-social) e servidores plantonistas do Pronto Atendimento de Moreira César.
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 06 (seis) meses, até 21/07/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 5,57% passando
de R$ 27.901,00 para R$ 29.455,09.
Data de assinatura: 21/01/2015.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº 007/2014
Contrato nº 031/2014 Aditamento nº 001/2015.
Objeto: Aquisição de medicamentos homeopáticos através de farmácia especializada em
manipulação, preparo e fornecimento para os pacientes atendidos pelo serviço municipal de
homeopatia realizado no Centro de Práticas Integrativas e Complementares (CPIC).
Contratada: F. M. A. de Almeida Ferraz e Cia. Ltda. ME.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 05 (cinco) meses, até 09/07/2015.
Data de assinatura: 09/02/2015.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernanda Maria Andrade de Almeida Ferraz.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 028/2015
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. 28/15, referente à “Aquisição
de freezer vertical para atendimento às escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de
Referência”, com encerramento dia 26/03/15 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, 12 de março de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 044/2015
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. 44/15, referente à “Aquisição
de gêneros alimentícios congelados para atendimento à alimentação escolar, conforme Termo de
Referência”, com encerramento dia 07/04/15 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, 12 de março de 2015.

PREGÃO Nº. 384/2014
Contrato nº: 021/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: C16 Casa de Negócios Ltda. ME.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para
as cozinhas das novas unidades de Saúde
e do CPIC (Centro e Práticas Integrativas e
Complementares).
Valor: R$ 670,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Orozimbo de Oliveira
Pinto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 022/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.

Contratada: C. T. Araújo Móveis ME.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para
as cozinhas das novas unidades de Saúde
e do CPIC (Centro e Práticas Integrativas e
Complementares).
Valor: R$ 24.322,40.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: José Ricardo Silva
Araújo.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 023/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Levin Comercial Ltda.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para
as cozinhas das novas unidades de Saúde
e do CPIC (Centro e Práticas Integrativas e
Complementares).
Valor: R$ 15.055,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Carlos Eduardo
Ferrini Teixeira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 024/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Noemia Silva dos Santos Assis
ME.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para
as cozinhas das novas unidades de Saúde
e do CPIC (Centro e Práticas Integrativas e
Complementares).
Valor: R$ 550,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Noemia Silva dos
Santos Assis.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 025/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Noemia Silva dos Santos Assis
ME.
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para
as cozinhas das novas unidades de Saúde
e do CPIC (Centro e Práticas Integrativas e
Complementares).
Valor: R$ 13.622,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 30/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Giovanni Rivadavia
Pazzeto Paolone.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 389/2014
Contrato nº: 015/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: CQC Tecnologia em Sistemas
Diagnósticos.
Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais.
Valor: R$ 10.777,96.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 29/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Humberto Donizete
Teixeira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Contrato nº: 016/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Specialab Produtos Laboratoriais
Ltda. EPP.
Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais.
Valor: R$ 85.286,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 29/01/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria
Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Luzia Vida Suatto.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e
Assistência Social.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.
PREGÃO Nº. 002/2015
Contrato nº: 040/2015.
Contratante:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba.
Contratada: Felipe Moiano César e Cia. Ltda.
Objeto: Aquisição de refeições diárias,
ininterruptas (almoço e jantar) para o
corpo de bombeiros do município de
Pindamonhangaba pelo período de 12 (doze)
meses.
Valor: R$ 108.405,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/02/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de
Gouvea.
Assina pela contratada: Felipe Moiano César.
Gestão
do
contrato:
Secretaria
de
Administração.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Pindamonhangaba, 13 de Março de 2015

CONVOCAÇÃO
O CMC, Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba, vem através
deste convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a terceira reunião
ordinária do ano, no dia 17/03/2015 (terça-feira) às 18h00, no Palacete 10 de
Julho, localizado na Rua Deputado Claro César, 33.
Pauta:
1. Aprovação de ata anterior;
2. Regimento Interno – necessidade de um segundo secretário, para auxílio
de encaminhamentos
3. Ações para o ano: Construção do Plano Municipal de Cultura em
andamento- Criação de comissões para Fóruns setoriais em consonância
com metas do Plano Nacional de Cultura
4. Programa Fazedores de Cultura / cadastro SNIIC: Comissão para
sistematização e mobilização
5. Informes: Retorno sobre Eleição do Presidente do Conselho Diretor do
Fundo de Cultura; Aproximação da inauguração de um novo equipamento
Sócio-Cultural: CEU das ARTES (em Moreira César) - parceria
6. Sem mais, contamos com a presença de todos os Conselheiros e demais
interessados.
Francisco Antônio L. Freitas Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 044/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). LUIZ CARLOS GROSSO ALVES,
responsável pelo imóvel situado a Rua Dr. FREDERICO MACHADO, 661, Quadra B, Lote 12/13
bairro Campo Alegre, inscrito no município sob a sigla SE11.09.19.019.000, 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.

Presidente Interino CMC

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA
conselhodeculturapinda@outlook.com

Rosana da Silva Monteiro - Diretora do Departamento de Administração

LICENÇA DA CETESB
ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Instalação Nº 3002545 para fabricação de medicamentos
alopáticos para uso humano, sito à Avenida Arthur dos Santos, Quadra A, Lote 1,
Loteamento Industrial Água Preta, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Instalação Nº 3002546 e requereu à CETESB a Licença de Operação para
fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, sito à Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias, 3400, Bairro Água Preta, Pindamonhangaba/SP.

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

LICENÇA DA CETESB
VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia N°3001516 e requereu a Licença de Instalação para
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados a á AVENIDA
DOM JOÃO VI,600, CX POSTAL 1017, PQ EMP SANTA RITA, PINDAMONHANGABA.

Dia 19/03/2015 às 14:00 horas
46º ANDREIA REGINA DE SOUZA
RUA ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, 16 - MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-100
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte
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Pinda comemora Dia Nacional da Poesia
Pindamonhangaba
comemora o Dia Nacional da Poesia, no sábado
(14), com um movimento
poético que sensibilizará
os munícipes. Artistas da
cidade estarão, das 9 horas ao meio-dia, na Feira
Livre da praça da Liberdade, Mercado Municipal
e praça Monsenhor Marcondes, interagindo com
a população por meio de
declamações e performances.
O tema deste ano é
“Poetas de Nossa Terra”.
Assim, um grupo de atores organizados por Rhosana Dalle estará na feira
e no mercado e os munícipes poderão sortear a poesia de um artista pindense
a ser declamada.
Ao mesmo tempo, a
Cia o Clã da Dança estará
na praça Monsenhor Marcondes com o varal de poesias, contendo obras dos
autores de Pinda e outros
poetas renomados, enquanto artistas realizam
performances
poéticas
em volta do chafariz. Às
11 horas, na praça, a Cia
apresentará o espetáculo

Arquivo TN

Yoga ao ar livre é
opção para manhã
de domingo

Dia da Poesia é comemorado há vários anos
“Rosas”, baseado nos poemas de Guimarães Rosa,
encerrando o evento.
As comemorações do
Dia da Poesia são realizadas pela Prefeitura de

Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Cultura, em parceria com
a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras
e artistas da cidade.

Homem morre atropelado na Dutra
Um idoso foi vítima de
atropelamento na tarde da
última quarta-feira (11) na
Via Dutra.
Segundo informações

da Polícia Militar, o acidente que ocorreu na altura do KM 95, se deu porque
o homem tentou atravessar
a rodovia e acabou atrope-

lado. A vítima de 67 anos
morreu na hora.
O local ficou isolado por
algumas horas, o que causou
lentidão nos dois sentidos.

Neste domingo (15),
no Bosque da Princesa terá mais uma aula
gratuita de yoga, das
10 horas ao meio-dia.
A professora Dani da
Terra convida a todos
os interessados a participarem, no primeiro
e terceiro domingo de
cada mês.
Caso amanheça chovendo, as aulas serão
na quadra coberta do
Lar São Judas Tadeu.
Para participar, basta levar um tapetinho.
Usar filtro solar e levar
garrafinha com água
também servem como
dicas para os participantes.
MÃOS NO BARRO
As oficinas de modelagem em argila com
o artista plástico pre-

miado Sérgio Callipo continuam na área próxima
à Biblioteca do Bosque,
todos os domingos, das 10
horas ao meio-dia. Para
participar, basta chegar.
O artista plástico dará as
dicas e orientações para
confecções de peças. O

curso é gratuito.
Tanto a yoga quanto
a modelagem em argila
são realizadas pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação
e Cultura e Departamento de Cultura.
Divulgação

As aulas são realizadas duas vezes ao mês, no
Bosque da Princesa

Casa Transitória vende
pizzas no sábado
A Casa Transitória
realiza neste sábado
(14), a Noite da Pizza, a
partir das 20 horas.
Será oferecido rodízio de pizzas a R$
14,90 por pessoa.
Crianças com até 5
anos não pagam e de

6 a 10, pagam meia
entrada.
A casa fica situada
na rua Guaratinguetá,
555, Crispim. Mais informações no telefone
(12) 3642-6277 ou pelo
site: www.casatransitoria.org.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 390/2014
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. 390/14, referente
à “Contratação de empresa especializada na instalação de cortinas persianas com galeria,
incluindo material e mão de obra para o pronto atendimento infantil e novo centro de
fisioterapia”, com encerramento dia 25/03/15 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, 11 de março de 2015.
PREGÃO Nº 023/2015
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. 23/15, referente à
“Aquisição de móveis de escritório e de cozinha”, com encerramento dia 25/03/15 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, 11 de março de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 030/2015
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. 30/15, referente à
“Aquisição de mudas de plantas e grama tipo esmeralda para execução de paisagismo
de prédios público pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 27/03/15 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, 11 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
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, a TP nº. 01/15, referente à “Prestação
de serviços técnico-profissionais para execução de 03 (três) poços de monitoramento na área do
aterro de resíduos da construção civil no bairro do Araretama e 03 (três) poços de monitoramento
na área do Cemitério de Moreira César no Bairro do Laerte Assunção”, com encerramento dia
31/03/15 às 9h e abertura às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 30/03/15, às 15 horas, na
Tesouraria, valor de R$ 547,00. 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, 11 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEP-002/2015
O município de Pindamonhangaba NOTIFICA Manoel Eugenio Junior, por descumprimento do
termo de embargo nº018/2014 de 28 de fevereiro de 2014, a promover a DEMOLIÇÃO das obras
e divisas irregulares edificadas em desacordo com o projeto aprovado à Estrada Municipal Jesus
Antonio de Miranda, s/nº, no prazo de 48 horas após o recebimento desta, sob pena das medidas
administrativas através do poder de polícia do município. Informamos que o local é objeto da Ação
Civil Pública – Parcelamento do Solo – Proc. 1000170-90.2014.8.26.0445 – 2ª Vara Civil.
Jorge Ricardo Baruki Samaha
Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEP-001/2015
O município de Pindamonhangaba NOTIFICA Sandra Maria Alves Daher, por descumprimento do
termo de embargo nº013/2013 de 17 de junho de 2013, a promover a DEMOLIÇÃO das obras e
divisas irregulares edificadas em desacordo com o projeto aprovado à Estrada Municipal Jesus
Antonio de Miranda, s/nº, no prazo de 48 horas após o recebimento desta, sob pena das medidas
administrativas através do poder de polícia do município. Informamos que o local é objeto da Ação
Civil Pública – Parcelamento do Solo – Proc. 1000170-90.2014.8.26.0445 – 2ª Vara Civil.
Jorge Ricardo Baruki Samaha
Secretário de Planejamento

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO
TERÃO AULAS EM NOVO ESPAÇO
A Prefeitura de Pindamonhangaba está investindo em
infraestrutura e equipamentos
esportivos. Os alunos de musculação, por exemplo, irão contar
com um novo espaço para treinar. O Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, “João do
Pulo”, irá atender os alunos em
breve.
De acordo com o secretário
de Juventude, Esportes e Lazer,
a nova sala de musculação conta
com equipamentos modernos e
será possível aumentar as turmas, pois, no espaço onde atualmente são desenvolvidas as
aulas, não há capacidade física
para ampliação de vagas.
Os alunos de musculação são
acompanhados por proﬁssionais qualiﬁcados e preparados.
Cada praticante possui a sua
ﬁcha, onde é feita uma análise
técnica pelos proﬁssionais e desenvolvida uma série de exercícios especíﬁcos para cada munícipe. Os interessados em fazer
musculação podem procurar o
Centro de Treinamento Luis Ca-

loi para obter mais informações.
O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e
das 13 às 16h30.
Luis Claudio Gonçalves, operador de máquinas, treina há
dois anos. Ele conta que iniciou
esta atividade por recomendação médica e agora tem mais
disposição. “Eu acho muito
bom esse investimento, porque
quanto mais tiver melhorias é
bom para a gente e toda a população, porque o esporte é o que
ajuda a mantermos a saúde em
dia.”
Marcos Nogueira, segurança,
revela que faz musculação pela
Prefeitura há 20 anos. “Sou veterano na musculação, entrei
por necessidade, porque tive
um AVC e não parei mais. Hoje
estou com 53 anos e este investimento é excelente, porque a
cidade merece”.
Na sala existente no CT Luis
Caloi haverá atividades para as
turmas de treinamento, que representam a cidade em diversas
competições.

Alunos de musculação são acompanhados por proﬁssionais qualiﬁcados e preparados

Pinda vai sediar Circuito Paulista de Taekwondo
A equipe da Secretaria de
Juventude, Esportes e Lazer
de Pindamonhangaba busca
parcerias para que os munícipes possam prestigiar e
participar de competições. A
cidade vai sediar o 2º Circuito
Paulista, promovido pela Federação Paulista de Taekwondo. O evento irá ocorrer nos
dias 11 e 12 de abril, por este
motivo, representantes da Federação estiveram no municí-

pio para acertar detalhes.
De acordo com as informações disponíveis no site da
Federação, serão realizados
quatro circuitos, sendo que o
1º está marcado para os dias
28 e 29 de março, em Jundiaí,
e o segundo em Pinda. Após
essas competições, haverá o
Super Paulistão, nos dias 29 e
30 de maio, na capital.
O secretário da Secretaria de Juventude, Esportes e

Lazer comenta que a cidade foi
recomendada por lutadores de
artes marciais e que os representantes gostaram muito do
município e ﬁcaram admirados
com a estrutura que possui. Ele
destaca que esta é uma excelente oportunidade para que os
moradores possam conferir e
conhecer esse esporte.
O local da competição será
deﬁnido e divulgado em breve.
Os interessados em conhecer

Pinda foi recomendada por lutadores de artes marciais pela estrutura que possui

esta modalidade podem procurar o centro comunitário do
loteamento Vila São Paulo. Neste espaço as aulas são oferecidas por meio de uma parceria

com a Gerdau. As atividades
ocorrem às terças e quintasfeiras, das 14 às 17 horas. Para
se inscrever, basta ir ao local
nestes dias e horários.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA
PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE:
COPA LAERTE ALVES DA SILVA – SÊNIOR 50 – Sábado (14)
8h30 – Terra dos Ipês X Fim de Carreira – Local: Ramos
10h – Ramos X Portal da Esﬁha – Local: Ramos
CAMPEONATO SUB 11 – Sábado (14)
8h30 – Unidos do Ipê X Jardim Regina – Local: Macedão
8h30 – Ferroviária X São Paulo – Local: Aﬁzp
8h30 – Gerezim X Santos – Local: Azeredo
8h30 – Etna X Terra dos Ipês – Local: Machadão
COPA PEDRO ROSA DA SILVA – SUB 20 – Domingo (15)
8h30 – Independente X Atletic – Local: Santa Cecília
8h30 – Sapopemba X Corinthians – Local: Azeredo
10h30 – Rosário X Agenor – Local: Bosque
CAMPEONATO SÊNIOR 40 – Domingo (15)
8h30 – Bandeirante X Fluminense – Local: Feital
8h30 – São Paulo X Independente – Local: Morumbi Pindense
8h30 – Imperial X Andrada – Local: Ramirão
8h30 – Pindense X Rosário – Local: Quirinão
8h30 – Estrela X Terra dos Ipês – Local: Bosque
8h30 – Bela Vista X Cidade Nova – Local: Bairro das Campinas
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – Domingo (15)
CHAVE A
15h – Jardim Eloyna X Jardim Regina – Local: Jardim Eloyna
10h30 – 100 nome X Cidade Nova – Local: Aﬁzp
10h30 – Santa Cecília X Campo Alegre – Local: Santa Cecília
15h – Unidos do Araretama X União R8 – Local: Aﬁzp
10h30 – Bela Vista X Real Castolira – Local: Bairro das Campinas
10h30 – Santa Cruz X Maricá – Local: Azeredo
CHAVE B
15h – Galáticos X Juventus – Local: Jardim Regina
10h30 – Terra dos Ipês X Santos – Local: Macedão
10h30 – Cidade Jardim X Ramos – Local: Cardosão
15h – Moreira César X Unidos Azuis – Local: Machadão
10h30 – Fluminense X Unidos do JD Princesa – Local: Ramirão
COPA GIBA – SÊNIOR 50 – Domingo (15)
10h – Esplanada Taubaté X Campo Alegre – Local: Quirinão
8h30 – Flamengo X Santos – Local: Vera Assoni
10h – São Cristóvão X Flamenguinho – Local: Vera Assoni
8h30 – Independente X Aﬁzp – Local: Aﬁzp

