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

18º 26º
UV 11

PREVISÃO DO TEMPO

MOTORISTA 
BÊBADO É PRESO 
NA DUTRA

POLÍCIA 5

MULHER É PRESA 
COM 9KG DE 
MACONHA

ESTUDANTES 
PODEM PARTICIPAR 
DE DESAFIO 
DO GOOGLE

PÁGINA 2

Lista de espera para extintor ABC 
passa de 2 mil em loja de Pinda

A 14 dias para entrar em vi-
gor a exigência dos extintores 
de incêndio modelo ABC em 
todo o país, os condutores de 
Pindamonhangaba ainda não 
encontram os produtos em lojas 
especializadas e em postos de 
combustíveis.

Em uma empresa da cidade, 
o cadastro de motoristas que 
procuram pelo produto passa de 
2 mil nomes. De acordo com a 
vendedora Isabela Saar, a pro-
cura tem se intensifi cado cada 
dia mais.

Para amenizar o grande pro-
blema, o Ministério das Cidades 
apresentou ao Detran  – Depar-
tamento Nacional de Trânsito, 
uma solicitação para adiar no-
vamente a data da obrigatorie-
dade do extintor ABC, do dia 1º 
de abril para 1º de julho.

PÁGINA 3

A empresa Total, que possui 
unidade no Distrito Empresa-
rial Dutra, fechou patrocínio 
com o piloto Cesar Ramos, 
que vai disputar a Stock Car 
– principal prova de automobi-
lismo da América Latina.

Depois de competir em pro-
vas da Formula Renault 2.0, 
Formula 3, World Series e GT 
Series, Ramos, de 25 anos, está 
ansioso para a Stock Car.

Durante o anúncio do 
patrocínio do novo piloto na 
Stock Car Brasil, a Total tam-
bém destacou a ampliação da 
fábrica em Pindamonhangaba 
para desenvolver novos merca-
dos no Brasil.

PÁGINA 6

UNIMED PROMOVE 
DOAÇÃO DE 
SANGUE HOJE

PÁGINA 2

Vendedora Isabela Saar, da Fran Extintores, exibe produto. Ela disse que a loja tem lista de espera para os extintores

O pároco Antônio 
Gonçalves está orga-
nizando uma campa-
nha para arrecadar 
dinheiro para com-
prar uma imagem de 
Santana à paróquia 
com nome da santa. 
A intenção é obter R$ 
4 mil para a aquisi-
ção de uma imagem 
de 1,05m que será o 
símbolo da igreja.

Igreja faz 
campanha
para comprar 
imagem de 
Santana

PÁGINA 3

TOTAL, COM UNIDADE EM 
PINDA, ENTRA NA STOCK CAR

Cesar Ramos vai competir com patrocínio da Total

Divulgação

Francielly Godoy



E

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO: Odirley Pereira - Mtb 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

DIToRIal

* José Valdez de Castro MouraVaNguaRDa lITERáRIa

PINDAMONHANGABA 18 DE MARÇO DE 2015Tribuna do Norte2

* O autor é médico, Mestre e Doutor pela USP, professor 
universitário, Magister ad Honorem da Universidade de 

Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado 

da Universidade de Paris V (Sorbonne).

Após aids, é a vez do câncer

País anula patente inédita de 
medicamento para câncer

Os problemas que atingem os 
adolescentes/jovens dos países 
do Terceiro Mundo atraem 

a atenção do planeta inteiro. Como 
sabemos, milhões deles encontram-
se em grave situação de risco para a 
saúde, tais como: trabalho escravo, 
delinquência, prostituição, violência 
e abandono social. Nesse sentido, 
destacam-se os trabalhos de várias 
Entidades Sociais, entre elas, Univer-
sidades e ONGs, as quais propõem 
medidas para orientar as políticas 
governamentais no que se referem às 
grandes questões de Saúde (aqui, no 
sentido mais amplo do termo: bem 
estar físico, mental e social) concer-
nentes aos jovens.

No ano de 2013, uma Organi-
zação Não Governamental (ONG) 
francesa – “Pour Les Adolescents 
du Troisième Monde” sediada na 
Sorbonne (Université Paris IV) 
sob o comando do Professor Lou-
is Ricart, envolvendo alunos do 

corpo docente do Curso de Ciências 
Sociais, organizou um simpósio 
para discutir os assuntos mencio-
nados, para o qual tive a honra 
de ser convidado para ser um dos 
expositores, tendo na oportunida-
de, sido apresentado como um dos 
professores brasileiros pioneiros na 
área de Ensino de Adolescência em 
Curso de Graduação em Medicina, 
visto que a Faculdade de Medicina 
de Taubaté foi a primeira do país 
a abordar as questões de Saúde na 
Adolescência desde os idos de 1987. 
Coube-me discorrer sobre o tema: 
“L ́adolescencede Risque: La Situ-
ation Brésilienne”. Houve espanto e 
indignação entre os jovens quando 
mostrei dados de pesquisas confiá-
veis revelando o verdadeiro exter-
mínio de jovens, na faixa etária 
entre 18 e 25 anos, no nosso país, 
com taxas alarmantes, em especial, 
em algumas cidades como Maceió 
(100 por 100 mil habitantes), Belém, 
Rio de Janeiro e Recife. A média 
nacional está em torno de 30 para 
100 mil habitantes, e, na Argentina, 
por volta de 14. Os nossos elevados 
índices, nas Américas, só se compa-
ram com a Venezuela, Guatemala e 
El Salvador. Mais um triste recorde 
brasileiro! Mais indignados ficaram 

quando consultaram sites oficiais do 
Governo Brasileiro apontando taxas 
totalmente fora da realidade, por-
tanto, manipuladas! Expliquei para 
eles que a minha independência de 
opinião era total, uma vez que, como 
Professor Universitário e Pesquisa-
dor da Área, sendo Mestre e Doutor 
pela mais importante Universida-
de do Brasil (Universidade de São 
Paulo) o meu compromisso era tão 
somente com a verdade.

O contato com aqueles jovens foi 
altamente produtivo, e, notei que, de 
todos os expositores eu era o mais 
solicitado por eles, visto que fiquei em 
companhia deles por mais duas ho-
ras, e fui entrevistado por um jovem 
Doutorando em Direito que se mos-
trou interessado, chegando a elogiar 
a minha franqueza e a minha paixão 
pelo Mundo Adolescente. É importan-
te ressaltar esses fatos para que os 
brasileiros saibam da preocupação 
de outros povos com a nossa realida-
de. Conheço um projeto da Alemanha 
que é voltado para a África – Zukunft 
Projekt (Projeto Futuro) o qual será 
motivo para um outro artigo que pu-
blicarei em breve aqui na Tribuna do 
Norte, que, de maneira séria, mostra 
matérias sérias e honra a Imprensa 
Brasileira.

Juventude 
francesa e 
nossos jovens

OBrasil foi o primeiro país a se tornar referên-
cia mundial em tratamento contra a Aids, com 
a quebra de patentes de medicamentos. A luta 

brasileira contra os grandes laboratórios e os esforços 
governamentais na ocasião, que já faz mais de 15 anos, 
nos levaram a sermos apontados como o País mais pre-
ocupado com o vírus, o que mais incentivava o trata-
mento e o que mais defendia o direito das pessoas infec-
tadas pelo vírus da doença – que até hoje não tem cura.

Essa forte campanha nacional em favor dos infecta-
dos ainda ecoa e serve de inspiração para outras nações. 
Se na época, já fomos motivadores do Canadá, Japão, 
Alemanha, França, dentre outros, hoje as políticas pú-
blicas adotadas naquela situação são objetos de grandes 
elogios por instituições mundiais, como a própria OMS 
– Organização Mundial da Saúde.

Pois, bem, poderia ser assim em tudo. Infelizmente 
não é, contudo a esperança é uma forte aliada de todos 
nós.

Recentemente, a PróGenéricos obteve em ação de nu-
lidade de patente, junto ao Inpi – Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual, da Carta Patente (PI9809388-
6) do Bevacizumabe, ativo biológico utilizado na produ-
ção de medicamento para o tratamento de vários tipos 
de câncer, entre eles cólon e reto, mama e pulmão. O 
produto é de uso hospitalar e a atualmente apenas ad-
quirido pelo sistema privado ou via judicialização (em 
que o Governo, através de determinação judicial, é obri-
gado a comprar o produto para o paciente que o reque-
rer).

O Bevacizumabe, que tem como referência o medica-
mento Avastin, da Roche, estava com a proteção paten-
tária concedida à companhia Genentech, Inc. com doses 
custando, em média, exorbitantes R$ 10 mil a unidade. 
Apenas em 2014, o produto movimentou R$ 369,4 mi-
lhões no Brasil. A molécula, globalmente, movimenta 
mais de US$ 7 bilhões ao ano.

Para a presidente da Associação Brasileira das In-
dústrias de Medicamentos Genéricos, Telma Salles, a 
importância da anulação desta carta patente não é ape-
nas econômica, mas também prioritária para o desen-
volvimento industrial no país. “O produto ficará signi-
ficativamente mais barato, o que garantirá ampliação 
do acesso. Além disso, o Governo também chancelou 4 
PDPs envolvendo o produto, que será produzido local-
mente e viabilizará a distribuição do produto pelo SU”, 
explica.

De acordo com ela, com o apoio técnico e a celerida-
de do Inpi que se sensibilizou neste caso tão importan-
te para a saúde pública brasileira, é possível reaparecer 
uma mudança de paradigma nos próximos casos.

Assim esperamos. Primeiro a Aids, agora o câncer.

Unimed faz coleta de sangue hoje

Google abre inscrições para Desafio de Marketing

A usina da Gerdau 
de Pindamonhangaba 
sediou a 192ª reunião 
mensal do GPMAI - Gru-
po de Profissionais de 
Meio Ambiente das In-
dústrias do Vale do Para-
íba, na terça-feira (17)

No evento, represen-
tantes de empresas de 
diferentes setores, asso-
ciadas ao GPMI, debate-
ram questões relaciona-
das à gestão dos resíduos 
sólidos industriais.

O executivo da área 
de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente da Ger-
dau em Pindamonhan-
gaba, Paulo Henrique 
de Jesus Silva, coman-
dou a abertura do en-

contro, apresentando 
algumas das práticas 
sustentáveis realizadas 
pela empresa. Ao longo 
do evento, ainda foram 
abordadas as novas le-
gislações ambientais 
e entraram em debate 
questões como a gestão 
de resíduos sólidos e a 
prestação de serviços 
voltados a esse fim.

Ao final, os partici-
pantes fizeram um tour 
pela área externa da 
usina, quando conhe-
ceram de perto proces-
sos de coleta e destina-
ção de resíduos e, como 
símbolo do encontro, 
realizaram o plantio de 
uma árvore.

Pinda debate gestão 
de resíduos industriais

A unidade da Unimed Pasin rea-
liza nesta quarta-feira (18) um mu-
tirão de doação de sangue, das 8 às 
12 horas. A ação visa arrecadar bol-
sas de sangue para serem encami-
nhadas ao Hemonúcleo de Taubaté 
– órgão responsável pelo estoque e 
abastecimento sanguíneo na região.

De acordo com um dos coor-
denadores da doação, o dentista 

Hércule Peregrino, a expectativa é 
coletar cerca de 80 bolsas de san-
gue. “Não temos mais senhas para 
serem distribuídas, porque esta-
mos próximos do número limite de 
doação. Contudo, é possível abrir-
mos algumas vagas na hora porque 
temos um processo de triagem, que 
normalmente retira algumas pes-
soas da doação, por terem ingeri-

do bebida alcoólica na véspera, ou 
por estarem com algum problema 
de saúde, pressão elevada, e outras 
situações que impossibilitam a co-
leta”, explicou.

Ele agradeceu à Unimed, à equi-
pe do Hemonúcleo e aos demais 
parceiros envolvidos no evento

A Unimed Pasin fica na rua Bul-
garia, 767.

CONDIÇÕES PARA DOAÇÃO:

Podem doar sangue pessoas de 18 a 60 anos que 
estejam em boas condições de saúde.

NÃO PODEM DOAR SANGUE

• Quem estiver com gripe, febre ou infecções – (e 
tomando medicamentos);
• Portadores de sífilis, malária ou doença de chagas;
• For alcoólatra crônico, ou tenha ingerido bebida al-
coólica nas ultimas 24 horas. Será avaliado pelo pro-
fissional da triagem;
• Possuir comportamento de risco para doenças sexu-
almente transmissíveis (mais de um parceiro ou par-
ceira);
• For ou tenha sido usuário de drogas injetáveis;
• Tenha contraído hepatite após os 11 anos de idade;
• Tenha feito endoscopia há menos de 6 meses;
• Tenha feito tatuagem ou piercing há menos de 12 
meses. 

Os estudantes da área de Comu-
nicação de Pinda tem a oportuni-
dade de participar da oitava edição 
do Desafio Google de Marketing 
Online. As inscrições estão abertas 
para os estudantes do ensino su-
perior de todo o mundo e fornece 
US$ 200 em anúncios do Google 
para todas as equipes inscritas.

Para participar, equipes de três 
a seis pessoas, com a supervisão de 
um professor, devem desenvolver e 
executar uma campanha publicitá-
ria on-line para uma empresa ou 

ONG usando o Google AdWords e 
o Google+. 

Um grupo de funcionários do 
Google e um painel independen-
te de acadêmicos selecionarão os 
vencedores de acordo com o su-
cesso de suas campanhas. Além 

da experiência, os alunos também 
concorrem a uma viagem de sete 
dias para São Francisco, incluindo 
um dia na sede do Google em Mou-
ntain View, Califórnia; dispositivos 
digitais; visitas a escritórios locais 
do Google e doações no valor total 
de US$ 15.000 para as ONGs. 

Os estudantes que desejam par-
ticipar precisam de um professor 
para tutoriá-los e devem se inscre-
ver até o dia 22 de abril. Informa-
ções, regras e inscrições podem ser 
feitas no site do Desafio 
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cotidiano
Uso do extintor ABC 
pode ser adiado 
por mais 90 dias

Paróquia faz campanha para 
comprar imagem de Santana

O Ministério das Cidades 
apresentou para o Detran – 
Departamento Nacional de 
Trânsito, a solicitação para 
adiar para 1º de julho a obri-
gatoriedade do uso do extin-
tor de incêndio veicular do 
tipo ABC, devido à falta dele 
no mercado.

O último prazo para os mo-
toristas se adequarem a norma 
é dia 1º de abril, de acordo com 
a resolução n° 516/2015. O Con-
tran – Conselho Nacional de 
Trânsito publicará nos próxi-
mos dias a nova data e o cance-
lamento do último prazo. O pe-
ríodo para a adequação é adiado 

pela segunda vez consecutiva, 
para mais 90 dias.

Veículos fabricados até 2009 
precisarão do extintor da cate-
goria ABC. Modelos fabricados 
a partir de 2010 já vêm de fábri-
ca.  A multa para o proprietário 
do veículo que não cumprir as 
regras será de R$ 127,69 mais 5 
pontos na carteira, além de ser 
considerada uma infração gra-
ve. A norma é válida para todo o 
território brasileiro.

A medida foi tomada desde 
2014, pois o modelo ABC pode 
conter mais materiais em prin-
cípio de incêndio como sólidos, 
papel, madeira, tecidos, líqui-

dos inflamáveis e equipamentos 
elétricos. Enquanto que o mo-
delo antigo, BC, contém apenas 
equipamentos elétricos e líqui-
dos inflamáveis.

Além disso, nas vistorias se-
rão verificados a integridade do 
lacre, indicador da pressão (que 
não deve estar na faixa amare-
la), aparência externa (sem fer-

SitUAção em PindA

Em Pindamonhangaba, são 
poucas as lojas que pos-
suem os extintores exigidos 

pelo Detran.
“A procura é muita e a deman-

da é pouca”, disse a vendedora 
Isabela Saar, de uma loja espe-
cializada. “Os fornecedores falam 
uma data, mas sempre adiam 
isso. Isso vem ocorrendo nos últi-
mos sete meses”, completa.

A loja fez uma lista de espera 
com 2 mil nomes para que assim 
que os extintores chegarem, eles 
possam entrar em contato comos 
clientes. A ‘nova’ previsão de che-
gada é no fim desse mês.

O valor do produto varia de 
R$ 60 a R$ 110 (84%) em pontos 
comerciais de Pindamonhangaba, 
como postos de gasolina, em lojas 
especializadas e afins.

rugem ou qualquer dano), prazo 
de validade do hidrostático e a 
marca do Inmetro, fora dessas 
condições, o veículo pode ser 
apreendido para a regulamen-
tação.

O Ministério das Cidades 
quer adiar a obrigatoriedade 
dos extintores ABC porque em 
todo o país, os condutores têm 
dificuldades para conseguir o 
produto.

Ministério das Cidades quer nova prorrogação do prazo

Vendedora exibe produto ‘raro’ em todo o Brasil

Após virar paróquia, a igreja 
do Santana quer adquirir uma 
imagem de Sant’Ana de 1,05 me-
tro para ficar no altar do templo.

De acordo com o padre Antô-
nio Gonçalves, a capela iniciou 
uma campanha junto com o mi-
nistro da Eucaristia, Clovis Ca-
margo, para arrecadar o dinhei-
ro para a aquisição da imagem, 
símbolo da igreja.

A Paróquia pede a colabo-
ração dos fiéis para conseguir 
o valor necessário. “Agora que 
estamos começando com essa 
nova Paróquia seria muito bom 
conseguirmos essa imagem que 
tanto nos representa. Contamos 
com ajuda de todos os fiéis e 
frequentadores para que alcan-
cemos nosso objetivo. Qualquer 
doação e colaboração será mui-
to bem vinda”, explicou o páro-
co da igreja.

A imagem está estimada em 
R$ 4 mil e as ajudas estão sendo 

recebidas na secretaria da igreja 
com a Sra. Raquel ou através de 
transferência bancaria. Os da-
dos da conta estão sendo forne-
cidos pelo telefone 3527-1758. 

A igreja aproveita o momen-
to de reflexão da Quaresma, 
para contemplar a paróquia 
que homenageia a avó de Jesus 
e mãe de Maria com a imagem 
que vai trazer muitas bênçãos 
para a população de Pindamo-
nhangaba.

Missa de ‘inauguração’ da Paróquia do Santana em 2014

Pároco Antônio Gonçalves

Francielly Godoy

Francielly Godoy

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos



PINDAMONHANGABA 18 DE MARÇO DE 2015Tribuna do Norte4

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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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

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

O vereador protocolou 
requerimento endereçado a 
todas as agências bancárias 
do município, solicitando 
as providências necessárias, 
conforme determina a Lei 
Municipal n° 4.560/2007, 
para que, no setor de caixas, 
sejam mantidos funcionários 
em número compatível com 
o fluxo de clientes.

Segundo o vereador, a lei 
determina que as agências são 
obrigadas a manter, no setor de 
caixas, quantidade de funcio-
nários que atenda os clientes 
num tempo não superior a 
15 (quinze) minutos em dias 
normais e, em até 30 (trinta) 
minutos, nas datas de paga-
mentos a servidores públicos, 
véspera ou em dia imediata-
mente seguinte a feriados, bem 
como em data de vencimento 
de tributos.

O ve-
r e a d o r 
sal ientou 
ainda que, 
a não ob-
s e r v â n -
cia da lei, 
acarretará 
ao estabe-
lecimento 
a aplicação 
de penas 
admin i s -
t r a t i v a s .

Ricardo Piorino
solicita providências 
das agências bancárias

“PoPulação reclama da demora nos atendimentos”
“É um absurdo as pessoas 
aguardarem horas nas filas 
dos bancos, comprometendo 
seus afazeres profissionais e 
domésticos, sem falar do total 
desrespeito as suas dignida-
des”, comentou Piorino.

O vereador informou que, 
após a aprovação do reque-
rimento pela Casa Leis, esta 
semana encaminhará ofício às 
agências bancárias que ainda 
não se adequaram às exigên-
cias da lei.

Ricardo Piorino informa-
rá também o Sindicato dos 
Bancários sobre a questão e, 
se necessário for, acionará a 
Promotoria de Justiça local, 
para que sejam tomadas todas 
as providências em relação às 
agências que desrespeitarem a 
legislação vigente.

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 Roderley Miotto 
(PSDB) solicitou e presidiu a Au-
diência Pública sobre a questão da 
Iluminação Pública, na que anali-
sou e debateu a recente Resolução 
da ANEEL - Agência Nacional de 
Energia Elétrica - “que transferiu 
das Concessionárias de Energia 
aos Municípios, a responsabilida-
de de investir, manter e operar os 
serviços de iluminação pública”. 

Dentre as autoridades presen-
tes estavam o Secretário de Obras, 
José Antônio Rodrigues Alves 
– Pexão e a Gestora Operacional 
da EDP Bandeirante Energia, 
Valéria Maria Evangelista Gon-
çalves, também compareceram os 
vereadores Cal, Magrão, Ricardo 
Piorino e Professor Osvaldo. 

O vereador Roderley Miotto 
apresentou um dado alarmante: 
cerca de 4 mil lâmpadas da cida-
de estão queimadas, sendo que 
somente algumas foram trocadas.

O secretário José Antônio – 
Peixão expôs a real situação da 
iluminação pública na cidade e 
disse que a prefeitura já tem uma 
licitação em andamento para 
contratar uma empresa para ser-
viços de manutenção nesta área, 
sendo que a Administração já fez 
um levantamento minucioso da 
situação do parque de iluminação 
pública em novembro de 2014 
e o laudo foi enviado à EDP 
Bandeirante antes de assinar o 
contrato, com cópias aos órgãos 
reguladores e foi solicitado que 
a EDP entregasse a iluminação 
pública completa e em condições 

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
preside audiência sobre 
Iluminação Pública

de ser operada.
Roderley Miotto também 

questionou sobre os postes de ma-
deira que ainda existem em vários 
bairros na cidade, onde Peixão 
explicou que na questão da troca 
dos postes, a responsabilidade é 
da EDP Bandeirante. No caso da 
troca de lâmpadas, Pexão disse 
que existe um cronograma, mas 
a prioridade é em ruas, avenidas 
e bairros em que a segurança seja 
mais precária e colocou a disposi-
ção da população o telefone: 3644-
5214, para solicitação de serviços 
elétricos ou troca de lâmpada ou 
o e-mail ip@pindamonhangaba.
sp.gov.br .

A Gestora Operacional da 
EDP Bandeirante Energia, Valéria 
Maria Evangelista Gonçalves 
disse que as lâmpadas queimadas 
que estão sob a responsabilidade 
da EDP serão trocadas em 30 dias; 
quanto aos postes de madeira, 
explicou que é um poste padrão 
e só é trocado por questões de 
segurança. Quando encontra um 
poste com cupim e ou com a base 
podre, a empresa troca, do contrá-
rio não há substituição para casos 
de questões estéticas.

Entre os munícipes presentes à 
Audiência Pública, as reivindica-
ções maiores foram sobre a troca 
de lâmpadas, poda de árvores 
cujas folhas cobrem o ponto de luz 
e atrapalham a fiação elétrica e a 
substituição de postes de madeira 
que estão condenados e causando 
perigos para os pedestres e mora-
dores dos bairros da cidade.

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 P r e s i d e  a  au d i ê n c i a  Pú b l i c a  s o b r e  a  q u e s t ã o 
d a i l u M i n a ç ã o Pú b l i c a  e M P i n d a M o n h a n g a b a

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

Fo to s: As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador MartiM cesar

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

Vereador Martim 
Cesar pede melhorias no 
Loteamento Cidade Nova

Outro pedido do vereador Martim Cesar é para que seja 
feita a manutenção do parquinho infantil desta mesma Praça 
Euzébio de Oliveira Marques, na avenida Princesa do Norte, 
no Cidade Nova. O vereador disse que o mesmo se encontra 
em condições precárias colocando em risco a segurança das 
crianças.

Avenida Doutor Francisco Lessa Júnior - Via Expressa
O vereador Martim Cesar pede ao Executivo providências 

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

Praça euzébio de oliVe ira Marques

Parquinho infantil  da Praça euzébio de oliVe ira Marques

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) fez uso da Tribuna 
na Sessão do dia 23 de feve-
reiro, para fazer cobranças 
junto a empresa de transporte 
público Viva Pinda. O vere-
ador fez dois Requerimentos 
verbais, sendo o primeiro 
pedindo o prazo para a ins-
talação de uma unidade na 
região central para a retirada 
de carteirinhas dos usuários 
idosos e também para a com-
pra dos cartões de passes, pois 
este tipo de serviço somente 
é feito na base do Distrito de 
Moreira César. De acordo 
com o vereador, ele fez este 
pedido pois em uma audiência 
pública, feita em 2013, a pró-
pria empresa se comprometeu 
em disponibilizar estes servi-
ços em sua base no centro; o 
outro Requerimento foi para 
que empresa Viva Pinda dis-

Professor Osvaldo cobra 
melhorias junto a empresa 
de transporte coletivo

ponibilize para os bairros do 
Martins, Pau D’álho e Anhan-
guera, vans ou micro-ônibus 
em diversos horários, para o 
transporte dos moradores que 
residem nestes bairros e tem 
que se locomover de 4 a 10 
quilômetros, para chegar aos 
pontos mais próximos. Esta 
mesma solicitação foi feita 
em abril de 2013, pelo vere-
ador Professor Osvaldo e até 
o momento não foi atendido.

O vereador Professor 
Osvaldo salienta que a em-
presa Viva Pinda não tomou 
nenhuma providência até 
o momento e que cerca de 
trinta moradores dos bairros 
afetados estiveram presentes 
na Sessão, para unir forças 
com ele, para fazer cobranças 
e exigir uma resposta de, em 
quanto tempo serão resolvi-
dos os problemas junto ao 
Executivo Municipal.

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador Professor osValdo

A 8ª Sessão Ordinária, realizada no último dia 16 de 
março, teve dois projetos na Ordem do Dia e uma inclusão. 
A Sessão teve ainda a Secretária de Saúde, Sandra Tutihashi, 
que compareceu através de uma convocação feita pela Casa 
de Leis, a pedido do vereador Magrão, para explicações aos 
vereadores sobre a Saúde de Pindamonhangaba.

Ordem do Dia
Foram aprovados por unanimidade, o Projeto de Lei n° 

24/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito adicional especial”, no valor de R$ 
244.000.00, na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer, para 
a cobertura da quadra do Castolira, através de repasse de 
verba do Ministério do Esporte. Também o Projeto de Lei n° 
25/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito adicional especial”, no valor de R$ 
444.000,00, para a construção da Praça do Pasin, através de 
convênio para repasse de verba do Ministério das Cidades.

Inclusão
Apenas um projeto foi incluso na Ordem do Dia,  o Projeto 

de Lei 27/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre alteração do Emprego de Assessor Técnico em Meio 
Ambiente”. O Projeto proposto visa alterar a nomenclatura 
do cargo para Assessor em Meio Ambiente, sendo prevista 
ainda alterações na descrição do cargo e atribuições, com 
exigência na habilitação em engenharia com especialização 
em meio ambiente. O projeto foi aprovado por unanimidade 
pelos vereadores.

Reunião com a Secretária de Saúde
Atendendo convocação feita pela Câmara de Vereado-

res, através de requerimento do vereador Carlos Eduardo 
de Moura - Magrão (PPS), a Secretária de Saúde Sandra 
Tutihashi compareceu ao Plenário para responder perguntas 
e questionamentos dos vereadores a respeito de diversos 
assuntos pertinentes à pasta, como Pronto Socorro Infantil, 
Atendimento das UPAs, UBSs, ESFs, CISAS, Convênios 
da Prefeitura, Laboratório de Análises Clínicas, Exames 
Clínicos e Laboratoriais, Fisioterapia, Distribuição de 
Medicamentos, Atendimento da Farmácia Municipal, Con-
vênios, Contratação de Médicos, entre outros. A Secretária 
respondeu a perguntas de todos os vereadores, que puderam 
assim dirimir dúvidas a respeito da gestão da saúde em 
Pindamonhangaba.

Próxima Sessão
A 9ª Sessão Ordinária, deverá ser realizada no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no pró-
ximo dia 23 de março de 2015, segunda-feira, às 18 horas, 
com transmissões ao vivo pela internet no portal: www.
camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 analógico e 4 digital 
da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

Câmara aprova 
convênios para Praça 

do Pasin e cobertura da 
quadra do Castolira



COMUNICADO
ERICA DA FONSECA GALVAO CANTINA ME empresa com sede a Avenida Dr. Antonio 
Pinheiro Junior, 1500, Bairro Jardim Cristina em Pindamonhangaba/SP, CEP 12.412-010, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 06.254.919/0001-98, convoca a  Sra Maria Aparecida Rocha, 
CTPS 63.370, série 00016, a comparecer em sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro horas) sob pena de configurar abandono de emprego, sujeito às penalidades 
previstas no art. 482 da CLT

COMUNICADO
A Empresa D. F. B. CONSOLINO ME, inscrita no CNPJ n.º 71.819.957/0001-02, estabelecida a Rua 
Capitão José M. V. Ferraz, nº 186, Mercado Municipal Box 48. Bairro Centro, Pindamonhangaba 
SP, pede o comparecimento do funcionário TIAGO ALVES DOS SANTOS, portador da CTPS n.º 
33141 serie 374 SP, admitido em 01/02/2015, ausente desde 01/02/2015, no prazo de 24 horas, 
pela segunda vez consecutiva, visto fato de já haver solicitado seu comparecimento..
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu Joaquim Vieira Alves, presidente da Associação de Moradores do Residencial Jardim Marieta 
Azeredo, no que me conferi o dispositivo no inciso ll do Art. 25, Art. 34 e alínea b do Art. 14, faço 
saber que convoco todos os associados para uma Assembleia Geral ordinária que realizar se à no 
dia 16 de Abril do ano corrente, local; Rua Maria da Gloria Carlota, 170, horário; Art. 15, primeira 
chamada as 12, segunda chamada as 12:30 horas, termino as 17 horas, para a eleição da diretoria 
executiva e conselho fiscal,  parágrafo 1º do Art. 36 prazo de encerramento da inscrição  24 horas 
antes da realização do pleito  no endereço em tela em expediente das 15 as 18 horas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 047/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). JOSE ARNALDO GUERRA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Manoel Ignácio Marcondes Romeiro s/nº.  Bairro Vila Rica 
, inscrito no município sob a sigla SO121601022000, 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. Caso de Falecimento manifeste-se seus herdeiros 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 048/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). CARLOS EDUARDO HAGUENAVER, 
LOCATARIO E FIADOR do imóvel situado a Rua Abel Correa Guimarães, 1440 s/nº.  Bairro Vila 
Rica, inscrito no município sob a sigla SO121601022000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel (Descarte de lixo ou reciclagem – saúde publica ) 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RETIFICAÇÃO 
DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  REALIZADA SOBRE A ELEIÇÃO DE MEMBROS 
PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E PARA O CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE 
ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE. 
A ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, nº 2.500, Socorro, Pindamonhangaba/
SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por sua Presidente, Sra. Paula Ramon da Silva, 
CONVOCA, através do presente edital, os associados, para Assembléia Geral Extraordinária, que 
será realizada na sede do Clube da Associação, localizado na Rua Mariana Marcondes Cesar 
Romeiro, S/N, as 19h00 em primeira convocação, com a presença do quorum prevista no Estatuto, 
e às 19h30min em segunda convocação, com qualquer número de associados, no dia 26 de março 
de 2015, podendo ser efetivada a votação dos assuntos por aclamação (art. 15, do Estatuto), com 
a seguinte ordem do dia:
1 - Cumprimento das exigências apontadas pela Nota Devolutiva, expedida pelo Oficial de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Pindamonhangaba – SP, com fito de inclusão de omissões e 
retificação da Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada na data de 01 de dezembro de 2014, 
bem como esclarecer as divergências encontradas entre o Edital de Convocação e a Ata da 
Assembléia, quais sejam:
Esclarecimento da divergência dos horários da realização da Assembléia;
a) Esclarecimento e ratificação do prazo de inscrição dos candidatos à eleição;
b) Esclarecimento da divergência entre o número de votos correspondente a 418 (quatrocentos 
e dezoito) para os Conselheiros Fiscais e o número de assinaturas da lista de presença 
correspondente a 102 (cento e duas);
c) Esclarecer e incluir que uma vaga de Conselheiro Fiscal Suplente não foi preenchida por falta 
de candidato inscrito;
d) Inclusão das datas exatas de início e término dos mandatos dos candidatos eleitos na Assembléia;
e) Inclusão de Declaração de Posse retroativa, a partir da data de 01/01/2015 dos eleitos na 
Assembléia.
 Não serão tratados quaisquer outros assuntos nesta Assembléia que tem a finalidade única de 
sanar as Exigências do Cartório supra mencionadas, para que ocorra o registro efetivo da ata da 
eleição realizada.
Pindamonhangaba/SP, 16 de março de 2015.

Paula Ramon da Silva - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 2 col por 9cm

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, o candidato nominado a seguir, munido 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).

Dia 25/03/2015 às 15:00 horas

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

121º ERICA ALVES GONÇALVES
RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 221 – V. COM. RODRIGUES ALVES
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12511-100

122º MARIA LUCIA RAMOS NASCIMENTO PERROTTA
RUA JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE, 152 – JARDIM DO SOL
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-680

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

                      POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR  
                                               DE PINDA/MOREIRA CESAR 

                                                 DATA: 16/03/2015 

Acesse o site: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao 
Pat para cadastro na Av. Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – 

                     Pindamonhangaba- SP ou na Av. José Augusto Mesquita, nº 170 – Subprefeitura- 

                             Moreira César -  O horário de segunda à sexta das 8:00 as 16:00 horas, 

                                       munido de pis ativo, carteira de trabalho, rg e CPF. 

              OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO  
                          OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

FUNÇÃO 
ELETRICISTA DE VEÍCULOS 
ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (Cursando à partir do 2º ano) 
ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA 
MANIPULADOR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
MEIO OFICIAL DE REFRIGERAÇÃO 
OPERADOR DE VENDAS (vaga para pessoas com deficiência) 
PADEIRO 
PEDREIRO (vaga feminina) 
SERVENTE DE OBRAS (vaga feminina) 
TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR 
ZELADORA (vaga para pessoas com deficiência)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 10.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.03.2015.

Às dez horas do dia dez de março de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna 
Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 09.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
05.03.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0005/15 Welinton 
Carvalho Schimaland. II – EXPEDIENTE: Ofício 012/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 10.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.03.2015.

Às dez horas do dia doze de março de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Ordinária, realizada em 10.03.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Tarcísio José Moreira 
dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 11.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.03.2015.

Às dez horas do dia dezessete de março de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Primeira Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle 
da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Extraordinária, realizada em 12.03.2015. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi 
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0351/14 Rosangela Teixeira Cesar. II – RELATOR: Sra. Bruna 
Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0311/14 Claudio Tadeu Ribeiro do Couto. 
III – EXPEDIENTE: Ofício 013/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as 
Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido 
esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 17  de Março de 2015. 

Uma mulher foi presa na 
manhã da última terça-feira 
(17), carregando em sua bol-
sa nove quilos de maconha 
na Rodoviária de Pinda.

Segundo informações da 
polícia, a suspeita de 33 anos 
foi encontrada em um ônibus 
de viagem e carregava a dro-
ga em sua bagagem de mão. 

Ela admitiu que era a res-
ponsável pelo produto, mas 
não informou a procedência 
nem o destino da droga.

Ela prestou depoimen-

to na delegacia e foi enca-
minhada para a cadeia da 
cidade. A polícia informou 
que ela tinha passagens 
por tráfico de drogas.

Mulher é presa com 9kg 
de maconha na rodoviária

Um homem foi preso no último domingo (15), 
após ser flagrado com diversos aparelhos de co-
municação. O suspeito de 21 anos era beneficiado 
pela saída temporária de Páscoa e a polícia sus-
peita que ele estava transportando os aparelhos 
para um presídio de Tremembé, local onde estaria 
cumprindo sua pena.

Segundo informações, ele estava com mais 
dois comparsas no momento do flagrante. Com o 
suspeito foi encontrado diversos pacotes com 20 
aparelhos, como rádio, celulares, carregadores e 
baterias. O homem não informou a procedência 
do material e foi conduzido para avaliação na uni-
dade presidiaria. Os outros foram liberados de-
pois de prestar depoimento.

Beneficiado por saída 
temporária volta à cadeia

Um homem de 37 anos 
foi preso na tarde do último 
sábado (14) depois de ser 
flagrado dirigindo bêbado.

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal, o homem 
foi flagrado após bater em 
duas bicicletas no acosta-
mento na altura do Km 90, 
trecho de Pinda da Dutra. 
Os ciclistas não foram atin-
gidos.

A PRF informou que 

Motorista
bêbado é preso

Google

Terminal Rodoviário de Pindamonhangaba

polícia

o flagrante foi feito por 
volta das 12 horas. Ele 
fez o teste do bafôme-
tro e foi constatada a 
embriaguez. O homem 
foi preso em flagrante e 
levado para a delegacia 
de Pinda. No Distrito 
Policial, o delegado esti-
pulou uma fiança, mas o 
homem não pagou e foi 
levado para a cadeia de 
Cruzeiro.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura  torna publica  a relação completa das 
Entidades que apresentaram propostas neste processo de seleção para Termos de Repasse 
- “Chamada Pública  Contraturno”-
 Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba- CNPJ: 05.381.354/001-47
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A temporada 2015 do 
automobilismo brasileiro 
será especial para a Total 
no país. A empresa, que 
tem planta em Pindamo-
nhangaba e é uma das 
cinco maiores do mundo 
no setor de energia, será 
a patrocinadora ofi cial do 
piloto Cesar Ramos na 
Stock Car Brasil. 

O Grupo está presente 
nas maiores e mais im-
portantes competições do 
automobilismo mundial, 
seja sobre duas ou quatro 
rodas, como o MotoGP e 
World Superbike Series, 
além da Fórmula 1, WRC, 
WTCC, WEC, Dakar e GT 
Series.

O patrocínio do pi-
loto Cesar Ramos vem 
para enfatizar ainda mais 
os planos de crescimen-
to da Total no mercado 
brasileiro. “O Cesar é um 
piloto em quem confi a-
mos plenamente. Ele é 
jovem, vitorioso e com 
passagens em categorias 
importantes do automo-
bilismo mundial. Acredi-
tamos que ele representa 

bem o espírito da Total no 
Brasil. Este primeiro ano 
será de aprendizado para 
ambas as partes. Mas, 
tradicionalmente, em 
todas as categorias que 
participamos, entramos 
visando bons resultados. 
A Total tem um histórico 
extremamente vencedor 
em suas parcerias e não 
queremos que seja dife-
rente no Brasil”, comenta 
Fabiana Han, gerente de 
Marketing da Total Lubri-
fi cantes do Brasil.

Aos 25 anos, Cesar Ra-
mos desembarca no Brasil 
para disputar a Stock Car, 
com uma bagagem de seis 
anos na Europa, onde pas-
sou por grandes categorias 
como a Formula Renault 
2.0, Formula 3, World Se-
ries e GT Series. “Retornar 
ao Brasil foi uma opção 
acertada na minha carrei-
ra, pois hoje a Stock Car 
não deve nada as maiores 
categorias mundiais e es-
tarei num grid, que reúne 
grandes nomes, em uma 
competição extremamen-
te acirrada”, destacou o 
piloto.

A Total procura sem-

pre estar junto aos melho-
res pilotos que competem 
nos circuitos mais desafi a-
dores do mundo. Na Fór-
mula 1, por exemplo, já 
são mais de 40 anos como 
fornecedora e parceira 
ofi cial de várias equipes 
de ponta, a exemplo da 
Williams, Lotus, Renault 
e Red Bull, apenas para 
citar algumas. “Nossa 
trajetória na competição 
mais importante do auto-
mobilismo mundial conta 
com nada menos do que 
155 vitórias, onze títulos 
de construtores e patrocí-
nios de pilotos lendários 
como Ayrton Senna, Nel-
son Piquet, Alain Prost, 
Fernando Alonso e Sebas-
tian Vettel”, informa Luis-
David Rodriguez, Diretor 
Geral da Total Lubrifi can-
tes do Brasil. 

A relação da Total com 
as pistas não para por aí. 
No WRC, Campeonato 
Mundial de Rali, são quin-
ze anos de parceria com a 
Citroën, que renderam, 
até agora, nove títulos 
mundiais de construto-
res e dez de piloto com o 
francês Sebastien Loeb. 

Empresa com planta em Pinda 
vai estrear na Stock Car Brasilvai estrear na Stock Car Brasil

O Inmetro - Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
realiza, entre os dias 16 e 
20 de março, a Operação 
Páscoa, que fi scalizará, 
em todos os estados do 
Brasil, pontos de venda 
que comercializam ovos 
de chocolate que conte-
nham brindes. Durante 
a ação, agentes fi scaliza-
dores dos Institutos de 
Pesos e Medidas Estadu-
ais (órgãos delegados do 
Inmetro) examinarão se 
os brinquedos oferecidos 
como brinde ostentam o 
selo de identifi cação da 

conformidade, o que evi-
dencia que o produto foi 
certifi cado.

No período serão ins-
pecionadas as caracterís-
ticas construtivas (partes 
cortantes e pontas perfu-
rantes), o nível de infl a-
mabilidade, o índice de 
toxicidade do material e 
das tintas usadas na fabri-
cação dos brinquedos.

A iniciativa tem como 
objetivo coibir a venda 
de itens irregulares, com 
o intuito de oferecer aos 
consumidores a garantia 
de que estão adquirindo 
apenas produtos certifi -

O histórico no mun-
do off-road não para 
por aí, pois há mais de 
vinte anos, a empresa 
é patrocinadora ofi cial 
do Rally Dakar, forne-
cendo toda sua gama 
de produtos a todos os 
competidores.

Durante o anúncio do patrocínio do novo piloto na Stock Car Brasil, a Total tam-
bém falou sobre planos de novos investimentos e ampliação da fábrica em Pindamo-
nhangaba.

De acordo com Luis-David Rodriguez, estar presente na Stock Car Brasil é um 
passo importante para consolidação da marca Total no país. “Hoje, o Brasil faz parte 
do seleto time de países prioritários do grupo. Diversos projetos estão em andamento 
e visam uma melhoria no serviço e aumento da produção local. Para isso, estamos 
investindo na ampliação da fábrica de Pindamonhangaba e pretendemos desenvolver 
novos mercados em regiões ainda pouco exploradas no Brasil”, revela o executivo. 

A Total está entre as cinco maiores empresas de petróleo e gás do mundo, presente 
em mais de 130 países. Com uma equipe altamente capacitada, com mais de 96 mil 
colaboradores, as suas atividades abrangem toda a cadeia do petróleo, desde a ex-
ploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, até o refi no, distribuição e 
comercialização internacional de petróleo bruto e produtos fi nais. 

Projeto de crescimento inclui 
ampliação da fábrica de Pinda

Operação fi scaliza venda de ovos de páscoa
cados e que, se utilizados 
de maneira correta, não 
oferecerão perigo. Os es-
tabelecimentos em que fo-
rem encontradas irregula-
ridades terão até dez dias 
para apresentar defesa ao 
Instituto e estarão sujei-
tos às penalidades previs-
tas na lei, com multas que 
variam de R$ 100 a R$ 1,5 
milhão. Os consumidores 
podem apresentar denún-
cias por meio da Ouvido-
ria do Inmetro pelo tele-
fone 0800-285-1818 ou 
pelo e-mail ouvidoria@
inmetro.gov.br.

De acordo com o dire-
tor de Avaliação da Con-
formidade, Alfredo Lobo, 
é preciso verifi car se a 
embalagem do produto, 
que contém o brinquedo 
ofertado, apresenta os se-
guintes dizeres: “ATEN-
ÇÃO: Contém brinquedo 
certifi cado no âmbito do 
Sistema Brasileiro de Ava-
liação da Conformidade”.

Cuidados que o consu-
midor deverá ter antes de 
adquirir o produto:

Veja se a embalagem 
contém uma frase que 
contemple, conforme for 
o caso, a restrição de fai-
xa etária do brinquedo ou 
uma frase que explicite 
que o brinquedo não apre-
senta restrição de faixa 
etária;

Seja es-
p e c i a l m e n t e 
cuidadoso ao 
escolher brin-
quedos para 
menores de 
três anos e 
nunca dê um 
b r i n q u e d o  
com restrição 
de faixa etária 
a uma criança 
até essa idade. 
Além disso, antes de ofe-
recer o brinquedo, verifi -
que suas condições e, em 
caso de dúvida, não per-
mita que a criança utilize 

o produto; 
Tenha cuidado com as embalagens, 

pois podem ser tão perigosas quanto um 
produto inadequado;

Tiras, barbantes, grampos, sacos plás-
ticos, cordões ou arames, normalmente 
usados em embalagens, podem causar 
danos físicos em crianças pequenas;

Brinquedos com correntes, tiras e 
cordas com mais de 15 cm devem ser 
evitados para reduzir o risco de estran-
gulamento.

Fábrica está localizada no distrito empresarial Dutra
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Sergio Ramos volta ao 
Brasil após seis anos 

na Europa




