Cidade comemora Dia do Exército Brasileiro
Júlia Villar

O 2° Batalhão de Engenharia de Combate,
juntamente com a 11ª Companhia de
Engenharia de Combate Leve e a 12ª
Companhia de Engenharia de Combate
Leve, comemoram o Dia do Exército
Brasileiro nesta sexta-feira (17).
Desde quarta-feira (15) quem vai ao
Largo do Quartel pode ver a exposição
de material do Exército, realizada
em comemoração ao Dia da Arma de
Engenharia.
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Ferroviária
realiza Baile
de Aniversário
neste sábado
A Associação Atlética Ferroviária promove neste sábado (18),
a partir das 22 horas, o Baile de
Aniversário para comemorar seus
85 anos. O evento terá a apresentação da ‘Revolution Band Show’,
que vai agitar o público com su-
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cessos das últimas décadas. Na
terça-feira (21), a programação de
aniversário segue com atividades
recreativas e esportivas, além de
música ao vivo com o grupo Escolha Certa e o tradicional “Churrasco Fogo no Chão”.
PÁGINA 3

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

19º
PANCADAS DE CHUVA DE CURTA
DURAÇÃO COM TROVOADAS

30º
UV 9
Fonte CPTEC/INPE

ETEC ABRE
INSCRIÇÕES PARA
VESTIBULINHO
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Em 20 anos, Roberto
Puppio fez cerca
de 30 mil cirurgias
Na página de entrevista
desta semana, a Tribuna traz
o médico oftalmologista José
Roberto Puppio de Aguiar, um
especialista em cirurgia de catarata, que vem realizando pro-

cedimentos em quatro estados.
De acordo com Puppio, em
mais de 20 anos de carreira, ele
já foi responsável por cerca de
30 mil operações, devolvendo a
plena visão aos pacientes.
ENTREVISTA 6
Francielly Godoy

Apresentação da
Revolution Band
Show será principal
atração da festa

Médico de
Pinda realiza
cirurgias em
quatro estados
do Brasil
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THIAGUINHO FAZ SHOW EM PINDA
O pagodeiro Thiaguinho será a principal atração do Arena 101 na
segunda-feira (20), que ainda terá Hellen Caroline, Lucas Morato,
grupo Samba no Quisoque, Toke Divinal e Nossamizade Samba Rock.
Os ingressos são vendidos na loja Neto Jeans.
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Cantor Thiaguinho se apresenta no Arena
Divulgação

Em alta

Brasil registra aumento no número
de empreendedores; Sebrae orienta
população de Pinda

Muitos talvez desconheçam, mas nove anos
depois da criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em 2006, o Brasil colhe os
frutos das mudanças na legislação para pequenos negócios. O País segue, hoje, isolado
na liderança em empreendedorismo, com o
aumento de 23% para 34,5% de empreendedores em dez anos, segundo pesquisa GEM –
Global Entrepreneurship Monitor, realizada
no Brasil pelo Sebrae e pelo IBQP –Instituto
Brasileiro de Qualidade e Produtividade.
Para se ter uma ideia da importância desses números para a economia, basta fazer a
comparação. O pequeno negócio é responsável por mais de 52% da geração de empregos
formais e 40% da massa salarial no País. O
número de brasileiros entre 18 e 64 anos que
possuem empresa ou que estão abrindo uma
é muito superior, por exemplo, ao da nação
campeã da livre iniciativa. Os Estados Unidos
têm 20% de empreendedores. Outros países
registram índices ainda menores, como Reino Unido (17%), Japão (10,5%), Itália (8,6%)
e França (8,1%).
Para incentivar o microempreendedor, peçachave na geração de empregos no Brasil, o
Sebrae promove nesta semana, a 7ª Semana
do Microempreendedor em 26 estados e no
Distrito Federal. Cerca de 140 mil empreendedores participarão de oficinas e palestras
gratuitas, em que serão esclarecidas dúvidas
sobre tipos de empreendedorismo, segurança
alimentar, tributação e legislação. Também
estão previstas 42 mil capacitações.
Pindamonhangaba participa da Semana do
MEI – Micro Empreendedor Individual – que
começou ontem com uma unidade móvel do
Sebrae na praça Monsenhor Marcondes para
orientar os interessados em se tornarem microempreendores e também aos que já aderiram a esta modalidade.
Durante a semana, outros eventos serão
realizados, tanto na própria praça, como no
posto fixo – que funciona ao lado do PAT – e
na Acip – Associação Comercial e Industrial
do município.
Para se ter uma ideia do avanço do Brasil no setor, os números impressionam. Em
2010, 0,7 milhão de microempreendedores
individuais estavam cadastrados pelo MEI.
Em 2014, 4,6 milhões já constavam do banco
de dados do sistema. Para o Governo, o MEI
representa um avanço extraordinário para
o ambiente de negócios no País ao permitir
a formalização do pequeno empreendedor
com segurança, rapidez e menos burocracia.
Cidadãos cadastrados pelo MEI têm direito a
aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Além disso, empreendedores individuais pagam carga reduzida de impostos: de
R$ 33,90 a R$ 38,90 (5% do salário mínimo
mais ICMS e ISS). Para serem registrados pelo
sistema, os microempreendedores devem ter
receita bruta anual de até R$ 60 mil.
O ambiente cada vez mais favorável e menos burocratizado para a realização de negócios apresenta resultados visíveis: de cada dez
micro e pequenas empresas abertas no Brasil,
segundo o Sebrae, sete superam a marca de
dois anos de existência.
O processo de formalização do microempreendedor individual é rápido e pode ser feito de forma gratuita no Portal do Empreendedor.
Orientações sobre o processo e casos específicos podem ser obtidos no próprio Sebrae
Móvel. Vale a pena conhecer o serviço e, se for
o caso, abrir seu próprio negócio.
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O Arena 101 recebe na segunda-feira (20), o cantor Thiaguinho,
que promete contagiar o público
com a música de sucesso nacional,
‘Caraca, Muleke’. A casa abrirá
suas portas às 23 horas e os ingressos estão sendo vendidos na loja
Neto Jeans.
Além dele, a cantora Hellen Caroline abre o show na noite e haverá apresentação do cantor Lucas
Morato, do grupo Samba no Quisoque, Toke Divinal e Nossamizade
Samba Rock. Na ocasião, o trio dos

Hawaianos fará o lançamento da
‘Festinha dos Hawaianos’.
O Arena está situado na Estrada
Municipal Antônio Marçon, 4.900,
Dutra KM 101. Para mais informações acesse o site www.arena101.
com.br ou entre em contato com
o telefone (12) 3424-7673. A casa
orienta para os seguintes itens: O
evento é para maiores de 18 anos
(obrigatória apresentação de documento original com foto); é proibida a entrada vestindo chinelo, bermuda, camiseta de times ou regata.

,

Grupo Escoteiro Evangélico
Levi necessita de voluntários
O GEE Levi - Grupo Escoteiro
Evangélico Levi – 361º/SP está
necessitando urgentemente de
voluntários adultos para atuarem
como Escotistas (Chefes).
Para ser voluntário no escotismo, não há necessidade de experiência. Basta ser maior de 21 anos
de idade, membro de uma religião
cristã, ter disponibilidade aos finais
de semana e gostar de trabalhar
seriamente com adolescentes e jovens. O treinamento de voluntários
é dado gratuitamente pelo próprio
Grupo Escoteiro nas primeiras
semanas de participação.
O Grupo Escoteiro Evangélico Levi
atende jovens de diversas religiões
com idade entre 10 anos e meio a
17 anos de idade da comunidade do
Distrito de Moreira César, trabalhando com o objetivo de contribuir
para que os jovens assumam seu
próprio desenvolvimento, especialmente quanto ao caráter e ao compromisso para com o senhor Deus,
ajudando-os a realizar suas plenas
potencialidades físicas, intelectuais,
sociais, afetivas e espirituais, como
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cidadãos responsáveis, participantes
e úteis em suas comunidades.
Os voluntários interessados
devem comparecer pessoalmente
à sede provisória do Grupo Escoteiro nas dependências da Escola

Estadual Professor Rubens Zamith,
localizada na avenida dos Lírios,
319, Vale das Acácias, Distrito de
Moreira César. As reuniões normais deste grupo são realizadas
aos sábados, das 14h45 às 17 horas.

Cinquenta famílias de Pindamonhangaba
são beneficiadas com ação social da MRV
A MRV Engenharia realizou na
terça-feira (14), a doação de 60 camas, 20 colchões e 20 cobertores
para a instituição Sociedade São
Vicente de Paulo, em Pindamo-

nhangaba. Os donativos, oriundos
de obras da empresa, estão em bom
estado de conservação e devem beneficiar cerca de 50 famílias que residem em bairros rurais da cidade.
Divulgação

“É muito comum nos dias atuais as pessoas usarem a palavra
sustentabilidade ligada somente
ao meio ambiente. Na MRV, pensamos que ser sustentável é agir e
pensar no bem-estar social, econômico, ambiental e como cidadão”,
disse Celso Henrique Cardoso de
Morais, gestor de Obras da MRV
no Vale do Paraíba.
Nesse sentido, a empresa programou uma série de projetos ao
longo deste ano que contribuem
para a melhoria na qualidade de
vida de muitas famílias e comunidades. A Sociedade São Vicente
de Paulo é uma organização católica de âmbito internacional e
chegou a Pindamonhangaba em
27 de abril de 1911. A instituição
foi fundada em 1833 em Paris por
Antônio Frederico Ozanam e seus
companheiros.

Governo do Estado abre vagas
de estágio na cidade e região
O Governo do Estado de São Paulo abriu
inscrições para o processo seletivo de estágio no
setor público estadual.
São 11 mil vagas no estado, sendo que há mais de
600 oportunidades para
a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Em
Pinda, são 11 vagas.
As vagas são para
estudantes do Ensino
Técnico e Superior e o
valor da bolsa varia de
R$ 300 a R$ 1.250. O
processo é realizado por
meio da Fundap - Fun-

dação do Desenvolvimento Administrativo e
o prazo de inscrição vai
até 22 de abril. A prova
está prevista para o dia
24 de maio.
Estão previstas 5 vagas para técnicos administrativos na cidade. Já
para os universitários da
área de administração há
11 vagas disponíveis.
Para participar, é necessário preencher a ficha
disponível no site http://
estagio.sp.gov.br/ e pagar
a taxa no valor de R$ 20
até o dia 23.
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cotidiano
Baile deve reunir milhares
de pessoas na ferroviária
A Associação Atlética Ferroviária comemora os seus 85
anos de existência com um Bailede Aniversário neste sábado
(18), a partir das 22 horas. A
animação estará por conta de
uma das maiores banda de performance da atualidade, a Revolution Band Show.
Associados em dia não pagam para entrar, não associados
podem adquirir seu ingresso
por R$ 15 e mesa R$ 20. Presença também de freedancers e
o tradicional sorteio de prêmios.
O presidente da instituição,
José Celso Pupio, comenta sobre a festa tradicional: “Convidamos todos os associados,
amigos da Ferroviária e público em geral para comemorar com a gente os 85 anos do
nosso clube. É uma data muito
especial e temos a certeza de
que a banda fará uma grande
apresentação”.
Feriado com
várias opções
No feriado da próxima terçafeira (21), dentro da programação de aniversário, o clube preparou uma grande programação
festiva. As atividades começam
a partir das 8 e seguem até as
11 horas, com atrações recreativas (brinquedos infláveis na
área playground – tobogã, cama
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A Revolution Band Show promete animar os presentes com os maiores sucessos da atualidade
elástica, piscina bolinha) e esportivas (festival natação, aulão
hidroginástica, jump, sh’bam,
capoeira, jiu jitsu, society feminino).

Churrasco com pagode
A partir das 11 horas, no
deck da piscina, o associado
poderá curtir o som ao vivo
com o grupo Escolha Certa e o

tradicional “Churrasco Fogo no
Chão”, com Valdir Gaúcho. Adquirindo o convite por R$ 18,
o associado receberá delicioso
prato com arroz, salada, farofa,

Ajop realiza primeira assembleia
com profissionais da categoria
Ana Camila Campos
***
Na noite da última terça-feira (14), 23 pessoas, entre jornalistas e integrantes da diretoria,
se reuniram na sede da OAB
Pindamonhangaba para a primeira reunião da Ajop – Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba.
“Tentamos fazer essa entidade e não tinha quem incentivasse. Encontrei o Dr. Aziz, na
época presidente da OAB, e ele
ofereceu ajuda. Após o registro
do estatuto, que voltou do cartório várias vezes, deu certo.

Levamos ao contador, tiramos
o CNPJ e agora estamos nos
consolidando como primeira associação oficial da categoria na
região”, relata o presidente da
Ajop, Aércio Muassab.
A ideia inicial é reunir algumas pessoas para ir até o Sindicato dos Jornalistas em São
Paulo a fim de conseguir benefícios aos associados da Ajop,
além de fortalecer a categoria
por meio da união.
Segundo ele, atualmente, a
profissão é boa para uns, mas
não tão boa para outros. O assessor de imprensa da associação,

João Paulo Ouverney, destacou
que a Ajop vai buscar melhorar a
área de atuação do jornalista na
cidade e região, conscientizando
as empresas e empregadores da
importância do profissional.
De acordo com o tesoureiro,
Chiquinho de Paula, “os profissionais mais jovens devem
aproveitar os anos de luta a empenho do presidente e correr
atrás, pois como única entidade
representativa da região, a sorte
está lançada”.
Haverá reuniões periódicas,
inicialmente bimestrais. A próxima será no dia 19 de maio.

Presidente da Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba, Aércio Muassab

Ana Camila Campos

costela, linguiça e frango.
Os convites são limitados e
devem ser adquiridos com antecedência no balcão da academia.

Divulgação

Vestibulinho abre
400 vagas para cursos
técnicos em Pinda
Começaram na terça-feira
(14) as inscrições para o processo seletivo do 2º semestre
de 2015 para as Etecs - Escolas Técnicas Estaduais. O
vestibulinho oferece 53.716
vagas para o Ensino Técnico.
Em Pindamonhangaba
são oferecidas 400 vagas
nos cursos de Administração, Informática, Logística,
Mecânica, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos e
Serviços Jurídicos, divididos
em três extensões: Etec João
Gomes de Araújo ( Boa Vista), Vale das Acácias e Alto
Cardoso.
Para se inscrever o aluno
deve estar cursando a partir
do 2º ano do Ensino Médio, ter concluído ou estar
cursando a EJA - Educação
de Jovens e Adultos ou o
Encceja - Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos;

ter o certificado de conclusão
do Ensino Médio; a declaração de que está matriculado
a partir do 2º semestre da
EJA; ter dois certificados
de aprovação em áreas de
estudos da EJA; boletim de
aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o certificado
de aprovação do Encceja
em duas áreas de estudos
avaliadas.
Ao preencher a ficha
eletrônica será gerado um
boleto para que seja paga a
quantia de R$ 30, como taxa
de inscrição (paga em qualquer agência bancária).
As inscrições vão até 14
de maio e o exame será no
dia 14 de junho. Mais informações: site www.vestibulinhoetec.com.br, telefones
3642-1077 e 3642-2414 ou
pessoalmente no endereço
rua Prof. José Benedito Cursino, 75 .
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Professor Osvaldo preside Ricardo Piorino solicita, mais Roderley Miotto pede
uma vez, aumento de policiais melhorias para o Alto do Cardoso
Audiência Pública sobre
rebaixamento da linha férrea na “Atividade Delegada”
e informações sobre a dengue
A U M E N TA N D O , H AV E N D O N E C E S S I D A D E

ASSESSORIA

Durante a última sessão
ordinária, realizada no dia 13
de abril, o vereador Ricardo
Piorino (PDT), solicitou,
mais uma vez, a contratação
de novos policiais, através do
Convênio ﬁrmado entre o Executivo e o Governo do Estado
(Atividade Delegada), para
que policiais militares, em seus
horários de folga, atuem em
favor do município, buscando
dar maior segurança à população. Segundo o vereador, é
uma alternativa eﬁciente para
colaborar signiﬁcativamente
no combate ao crime.
Cidade Nova/Piscina
Atendendo solicitação dos

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C V P
DE

ASSESSORIA

o rebaixamento e repetindo
inúmeras vezes que é favorável
ao projeto do rebaixamento da
linha férrea.
O Projeto foi apresentado
através de slides pelo Sr. Álvaro
Staut, o projeto básico completo
feito pela empresa Contécnica,
mostrando a razão pelo qual o
projeto precisa ser realizado,
mostrando a viabilidade técnica,
ambiental e social, permitindo assim gerar espaço para um projeto
urbanístico muito mais relevante
da região central.
Em sua palavra o Sr. Adelívio
Filho, do DNIT, ressaltou a relevância deste projeto que acabaria
com toda a poluição visual, poluição sonora, congestionamento e
acidentes, permitindo assim, uma
melhora na qualidade de vida de
nossa população, e que hoje o
projeto está sobre a responsabilidade do DNIT e não compete
mais ao Executivo Municipal,
ou seja a Prefeitura não tem mais
participação no projeto.
O Vereador Professor Osvaldo relatou no ﬁm da Audiência
que este projeto vai marcar a vida
de nossa cidade, pois sem dúvida
este projeto não só resolverá o
problema com a passagem do
trem pela região central como
também deixará nossa cidade
mais bonita. Agradeceu a presença de todos, frisando que é preciso
que haja uma união de todos para
o bem de nosso Município.

moradores do bairro Cidade
Nova e adjacências, que alegaram a suspensão das aulas de
hidroginástica e natação por
problemas apresentados na
piscina, Piorino encaminhou
requerimento ao Secretário
de Esportes, solicitando, em
caráter de urgência, reparos
na piscina do Centro Esportivo
do bairro Cidade Nova.
Contratação de Médicos
O vereador vem solicitando, reiteradamente, a contratação de médicos especialistas
na rede municipal; e na última
sessão plenária solicitou
também a contratação de um
neuropediatra.
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D E P R O V I D Ê N C I A S U R G E N T E S .”

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO LADEADO PELOS REPRESENTANTES DO DNIT ADELÍVIO PEIXOTO
F ILHO E M ARCO A NTÔNIO B LOTTA E O DIRETOR DA C ONTÉCNICA R ICARDO W AGNER F ONSECA

O Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
presidiu no dia 1º de Abril último,
a Audiência Pública referente ao
projeto de rebaixamento da linha
férrea, na região central de nosso
município. A Audiência, realizada no Plenário da Câmara de
Vereadores, contou a presença do
Prefeito Vito Ardito; dos diretores
da Contécnica de Belo Horizonte,
Ricardo Wagner Fonseca e José
Maurício Gomes; representantes
do DNIT, Marco Antônio Blotta
e Adelívio Peixoto Filho; o representante do CONDEPHAAT
Alberto Cândido; Álvaro Staut,
representado a população; os
Vereadores Cal, Martim Cesar,
Magrão e Prof. Eric, além de
Secretários, Diretores e funcionários da Prefeitura; chefe da agência do Ministério do Trabalho,
Luiz Barros; gerente dos Correios
Wilma Rafaella; representantes
dos bairros e a população, que
marcaram presença na realização
deste evento.
Na abertura o Vereador
Professor Osvaldo ressaltou a
importância da realização desta Audiência, pois coloca em
debate um projeto de extrema
relevância social para o nosso
Município. Em sua palavra o
Prefeito Vito Ardito falou sobre a grande importância deste
projeto e que também já esteve
junto ao DNIT e a empresa MRS
Logística, para conversar sobre

INCIDÊNCIA DE CRIMES CONTINUA

C O M U N I C A Ç Ã O /C V P
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“A

VEREADOR
RODERLEY
M I O TT O

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) encaminhou o Requerimento nº 604/2015, na 12ª Sessão Ordinária de segunda feira
dia 13, ao Prefeito, com cópia ao
Secretário de Obras, solicitando
providências com urgência para
que sejam realizadas melhorias
na rua Mario Lopes Ferreira, no
bairro Alto do Cardoso.
De acordo com o vereador,
há necessidade de recapeamento
do asfalto da citada rua, que
se encontra esfarelando, com
buracos; também o meio-ﬁo
da calçada se encontra quebrado trazendo diﬁculdade aos
pedestres, bem como idosos,
mulheres com carrinhos de bebês e portadores de deﬁciência
física; limpeza geral do bairro,
com a retirada de entulhos que se
encontram nas calçadas. “Recebi
dos moradores estes pedidos e
espero que a Administração,
através dos departamentos
competentes possam realizar os
trabalhos solicitados”, destaca o
vereador.
Informações
sobre a dengue
O vereador Roderley Miotto

Fale com o vereador:

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

VEREADOR RICARDO PIORINO

Dr. Marcos Aurélio direciona Martim Cesar pede
melhorias para a
foco do seu trabalho para
Quadra Coberta
SAMU e Creche do Idoso
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O vereador Martim Cesar
(DEM) solicita ao Prefeito
Vito Ardito, providências
junto ao departamento competente, para que sejam feitas
melhorias no piso asfáltico
da rua Manoel Cembranelli,
na altura do número 283, na
Quadra Coberta. O vereador alega que a referida via
encontra-se com um grande
buraco que está diﬁcultando
a entrada dos moradores em
suas residências, além de
colocar em risco a segurança
dos condutores de veículos e
pedestres que transitam pelo
local.
Ainda na Quadra Coberta
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo é
que também seja feito melhorias no piso asfáltico na rua
Professora Francisca Bicudo

de Mello, na Quadra Coberta.
Nesta rua tem um buraco que
também diﬁculta a entrada dos
moradores em suas residências, além de colocar em risco
a segurança dos condutores
de veículos e pedestres que
transitam pelo local.
Agradecimento
O vereador Martim Cesar
agradece ao Prefeito Vito Ardito Lerario, pelo atendimento
de sua Indicação referente
à construção da cobertura
da Quadra Poliesportiva na
Praça Tancredo Neves, localizada entre as ruas Professora
Idalina Cesar, Francisco de
Oliveira Penteado e Vicente
Corrêa Leite, no Loteamento
Residencial Vila Rica. Esta
obra visa promover uma
melhor qualidade de vida aos
esportistas da região.

ORDEM DO DIA
13ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 23 de abril de 2015,
quinta-feira, às 15 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2015, do Vereador
Professor Eric de Oliveira, que “Dá nova redação ao Parágrafo
Único do Artigo 1° do Decreto Legislativo n° 01, de 02 de abril
de 2007, que Institui Sessão Solene comemorativa ao Dia do
Escoteiro”.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

DE

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

FOTOS: ASSESSORIA

que seus entes queridos estão
em um lugar adequado e seguro até o retorno do idoso ao
lar, no ﬁnal da tarde”, aﬁrmou
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi.
Já o SAMU (Serviço de
Atendimento Médico de
Urgência) irá complementar
o atendimento de urgência
móvel no município. Segundo
o vereador, o SAMU é muito
importante porque atende rapidamente o paciente no local
em que ele está, faz o socorro
pré-hospitalar em casos de
emergência e, desta forma,
reduz o número de óbitos, o
tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes
da falta de pronto-atendimento. “A implantação do SAMU
será mais uma conquista para
a população e para a melhoria da saúde no município”,
explicou o vereador Dr. Marcos Aurélio, que continua à
disposição da comunidade
para melhor atender a saúde
da população.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO
VILLARDI

Após ter conquistado o
Pronto-Socorro Infantil (PSI)
e as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) para nossa
cidade e que, em breve, se
tornarão realidade e estarão em
funcionamento, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
direcionou todo o foco de seu
trabalho para a implantação da
Creche do Idoso e do SAMU
em Pindamonhangaba. Ambos
são projetos de autoria do
vereador Dr. Marcos Aurélio.
Ele vem lutando, incansavelmente, em prol da saúde da
nossa população.
Para ele, a Creche do Idoso
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, ﬁsioterapeutas e pessoas preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente, sendo que o local
contará também com salas de
jogos, internet, refeitório e um
amplo espaço para algumas
atividades físicas e recreativa.
“Com isso, as pessoas poderão
trabalhar tranquilas, sabendo

também solicitou explicações
da Secretaria de Saúde, quanto
à falta de atendimento, bem
como falta de exames em moradores que estão com suspeita
de dengue.
De acordo com o vereador,
são constantes as reclamações de
que nos ﬁnais de semana, os pacientes que passam pelo Pronto
Socorro e estão com sintomas de
dengue, precisam voltar somente
na segunda-feira para que sejam
realizados os exames de sangue.
Preocupado com esta conduta, o vereador solicitou através
de requerimento, informações
quanto aos procedimentos que
são tomados nos ﬁnais de semana com relação aos exames
dos pacientes com sintomas de
dengue.
“Espero que a Secretária me
responda o mais breve possível e
que os exames sejam realizados
a qualquer hora e qualquer dia.
Lembrando que o diagnóstico
precoce de qualquer doença é
a melhor forma de se combater.
Estamos falando de vidas, muitas vezes de crianças e idosos
que não podem esperar”.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Tribuna Livre:

O

VEREADOR

Sra. Priscila Aparecida de Lima
Sr. Gerson José Jorio Rodrigues

MARTIM CESAR

AGRADECE O PREFEITO POR
AT E N D E R S U A R E I V I N D I C A Ç Ã O
PARA A COBERTURA DA

POLIESPORTIVA

DO

QUADRA

VILA RICA

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

ASSESSORIA

DE

DE

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO

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

TELEFONES:
(12) 3644-2275 E 3644-2279
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cidade
Borba Gato comemora Dia do Exército
Julia Villar

Dia do Exército
Brasileiro

Exposição de Material Militar vai até sexta-feira, no ‘Largo do Quartel’ e integra programação
O 2° Batalhão de Engenharia de Combate, juntamente com a 11ª Companhia de Engenharia
de Combate Leve e a 12ª
Companhia de Engenha-

ria de Combate Leve, comemoram, na sexta-feira
(17), o Dia do Exército. O
Comandante do 2º Batalhão de Engenharia
de Combate, tenente-

coronel Rogério Caum,
convida toda a sociedade de Pindamonhangaba e região, para a solenidade, que ocorrerá
na sede do 2º BE Cmb,

às 9 horas. Desde quarta-feira (15) até o dia da
cerimônia, na praça em
frente ao batalhão, ocorre uma Exposição de Material Militar.

O Exército Brasileiro
surgiu em 19 de abril de
1648, data da primeira
Batalha de Guararapes,
episódio decisivo durante a Insurreição Pernambucana. Na oportunidade, o Exército foi
formado genuinamente
por brasileiros, brancos, negros e índios,
que se juntaram para
expulsar os invasores
holandeses.
Ao longo do período
monárquico brasileiro
e no começo do século
XX, o Exército combateu com sucesso várias
rebeliões e revoltas,
tanto civis como militares, como a Guerra
de Canudos e a Guerra
do Contestado. No período entre 1889 e 1985
apoiou o desenvolvimento do país através
de seu modelo de desenvolvimento econômico. Ainda durante o
século XIX participou
de uma série de confli-

tos no Cone Sul, como
a Guerra da Cisplatina, a Guerra do Prata,
a Guerra do Uruguai e
a Guerra do Paraguai,
está última que atualmente ainda é o maior
conflito já visto na
América do Sul.
Durante o século
XX, o Exército participou das duas Guerras
Mundiais, contribuindo em 1944 no combate ao Nazifacismo. A
partir de 1950 o Exército Brasileiro passou
a atuar em diversas
missões de paz patrocinadas pela ONU destacando-se no ano de
2004, quando passou a
comandar a Minustah
- Missão das Nações
Unidas para Estabilização do Haiti e, em maio
de 2013, a comandar a
Monusco - Missão das
Nações Unidas para
Estabilização da República Democrática do
Congo.
Julia Villar

Marília Maia expõe seu trabalho autoral
Divulgação

A artista demonstrará sua versatilidade musical
LICENÇA DA CETESB
VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Instalação N° 3002550 e requereu a Licença de Operação para Fabricação de outros
produtos químicos inorgânicos não especificados a à AVENIDA DOM JOÃO VI, 600, CX POSTAL
1017, PQ EMP SANTA RITA, PINDAMONHANGABA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 067/2015
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. 67/15, referente à “Aquisição de
barras de cereais, suco de fruta em embalagem tetra e biscoito tipo cream cracker para consumo
de atletas (individuais ou em equipes) e alunos das escolinhas, que participarem de festivais
e competições organizadas ou apoiadas pela Sejelp”, com encerramento dia 05/05/15 às 8h e
abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2015.
PREGÃO Nº 068/2015
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. 68/15, referente à “Aquisição de
herbicida para manutenção de estradas rurais, praças e canteiros no Distrito de Moreira César”,
com encerramento dia 05/05/15 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, 15 de abril de 2015.
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
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. 02/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos do município de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 19/05/15 às 9h e abertura
às 9h30. A garantia deverá ser feita até o dia 18/05/15, às 15 horas, na Tesouraria, valor de R$
5.187,00. 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, 15 de abril de 2015.

COMUNICADO
O Coordenador da APTA e Diretor do Departamento de Descentralização do
Desenvolvimento faz saber que se encontra disponível Tilápias para venda no Polo Regional
de Desenvolvimento Tecnológico do Vale do Paraíba - Pindamonhangaba: Produto - Unidade
- Valor (R$) - Quantidade. Adulto de Tilápia (0,5 kg)* - Quilo - 200 - R$ 5,00 - Adulto de Tilápia
Vermelha Flórida (0,5 a 3 Quilos)* - Quilo - 400 - R$ 6,00 - Alevinos Macho e Fêmea de Tilápia
do Nilo** - Milheiro - 10 - R$ 100,00 — Alevinos Revertidos. (100% macho) tilápia do Nilo** Milheiro - 40 - R$ 150,00 - Juvenis Macho e Fêmea Tilápia do Nilo*** - Milheiro- 4 - R$ 300,00
- Juvenis Revertidos (100% Macho) Tilápia do Nilo*** - Milheiro - 2 - R$ 400.00. Observação:
*Peixes Adultos > 500 g, **Alevinos = 5 a 10 cm, ***Juvenis = 11 a 15cm. Venda à partir do
dia 08-04-2015 até o dia 31-12-2015, as Terças e Quintas - Feiras das 09h às 11hh e das
14h às 17hh. Endereço: Avenida Professor Manoel César Ribeiro n° 1.920 - CEP: 12.411010 - Pindamonhangaba/SP — Telefone (12) 3642-3921. Para a aquisição dos produtos o
interessado deverá comunicar-se previamente para certificar-se da disponibilidade. Processo
SAA: 6.005/2015.

A artista Marília Maia
se apresenta no Espaço da
Terra 3E neste domingo
(19), a partir das 15 horas.
Será uma tarde musical,
que contará com convidados com o harpista Vinicius Medrado, banda Daruê, Débora Casal de Rey
e Kiko Nogueira.
A artista apresentará
seu trabalho autoral e convida artistas que transbordam musicalidade, entre
harpa instrumental, gaita,
flauta, violão, metalofone,
chaveiroeiro, percussão,
viola caipira, além de seus

arranjos vocais - um convite à harmonia dos sons.
Antes do show, haverá uma bate-papo com
o artista Fábio Mendes,
que terá algumas de suas
obras expostas no espaço
e falará um pouco sobre a
estética do belo.
Completando a noite,
terá o funcionamento da
cozinha, com alimentação
natural e funcional. Os ingressos custam R$ 7 e a
consumação é à parte. O
Espaço da Terra 3E fica na
rua Visconde de Pindamonhangaba, 75, centro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº 019/2015
A Prefeitura comunica que em publicação veiculada neste Jornal em 15/04/15, p. 5, acrescenta-se ao
relatório de autorização de fornecimento do Pregão supra:
Objeto: Aquisição de barra de ferro, arame e prego que serão utilizados em casas provisórias e/ou serviços
emergenciais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Autorização de Fornecimento nº: 478/15 – Valor: R$ 2.060,00 – Data: 26/03/2015.
Objeto: Aquisição de barra de ferro, arame e prego que serão utilizados em casas provisórias e/ou serviços
emergenciais.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Autorização de Fornecimento nº: 479/15 – Valor: R$ 2.175,00 – Data: 26/03/2015.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2015.
PREGÃO Nº. 022/2015
A Prefeitura comunica que em publicação veiculada neste Jornal em 15/04/15, p. 5, torna-se sem efeito os
dados registrados como Pregão nº. 020/215, segue o extrato de autorização correto concernente ao Pregão
supra:
Objeto: Aquisição de substituição do encaixe da prótese transversal à esquerda e do pé protético.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ortopedia Rita de Cássia Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 481/15 – Valor: R$ 17.700,00 – Data: 26/03/2015.
Pindamonhangaba, 15 de abril de 2015.

Conselho de Defesa do Meio Ambiente
CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃ ORDINÁRIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados
a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “4ª Reunião Ordinária de 2015”, cuja
pauta vem a seguir:
Análise do processo nº 24002 de 26/08/2014 referente a aprovação do loteamento
residencial “Bosque do Imperador”, localizado na Rua Japão no bairro Parque das Nações.
Devolutiva da reunião anterior;
Eleição dos novos conselheiros do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, para o
biênio de 2015 a 2017.
Dia:
22/04/2015 (quarta-feira)
Horário:
14h30 (quatorze horas e trinta minutos)
Local:
APEAAP – Associação dos Profissionais de Engenharia Arquitetura e Agronomia de
Pindamonhangaba.
Adriana Alexandrina Nogueira - Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0005045-57.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça
Requerente: Banco Safra Sa
Requerido:
Agropecuaria Santa Rita do Vale Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0005045-57.2013.8.26.0445
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a).
Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Agropecuária Santa Rita do Vale Ltda, CNPJ 05.742.213/0001-02, na pessoa de seu repres.
legal, que Banco Safra S/A, ajuizou uma Ação de Reintegração de Posse Com Pedido Liminar c.c. Fixação de
Taxa de Ocupação, relativa a cédula de crédito bancário nº 005132235, emitida por Venice Veículos e Peças
Ltda, onde a reqda. compareceu na qualidade de terceiro garantidor, firmando o Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Imóveis em Garantia, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Nossa
Senhora da Conceição, localizado no Bairro do Goiabal, matrícula 20.709 do CRI de Pindamonhangaba/SP,
eis que a emitente deixou de pagar as prestações desde 25.04.2011, apesar de notificada. Consolidada a
propriedade fiduciária ao Banco Safra foi por ele ajuizada a presente, na qual lhe foi deferida a liminar de
reintegração de posse. Estando a reqda. em lugar ignorado, expediu-se o presente de: a) INTIMAÇÃO da
Liminar para que, no prazo de até 60 dias, a fluir após os 20 dias supra, desocupe o imóvel acima descrito,
deixando-o livre de coisas ou pessoas, sob pena de sua imediata desocupação forçada, nos termos do art.
30, da Lei Federal 9514/97 e b) CITAÇÃO para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a
ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

O comandante recebe novo soldado

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 092/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) OLIVAR ARAUJO, responsável pelo
imóvel situado a Rua ZUZA DANTAS DA GAMA/DO CARDOSO, nºS/NR., Bairro ALTO DO
CARDOSO, inscrito no município sob as siglas SO.11.15.03.031. 001 a 007, para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Edital de Audiência Pública para alteração da Lei Complementar
n.º 03 de 10 de outubro de 2006 - Plano Diretor Participativo.
A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba divulga para conhecimento público que nos dias
15 de abril de 2015, às 14 h, no auditório da ETEC João Gomes de Araújo, localizado na Rua Prof.
José Benedito Cursino n.º 75, Boa Vista e 16 de abril de 2015, às 19 h, no plenário da Câmara
de Vereadores localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira nº 860, Mombaça, PindamonhangabaSP serão realizadas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para apresentação de propostas de alterações da
Lei Complementar n.º 03, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo do
Município de Pindamonhangaba, em conformidade com o artigo 40, § 4.º, incisos I, II e III da Lei
Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e com o artigo 154, incisos I, II e III
do próprio Plano Diretor.
As propostas de alterações que serão objetos das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS estão disponíveis
para consulta e/ou cópia em meio digital no Departamento de Planejamento da Secretaria de
Planejamento, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 14h às 17h.
As sugestões e comentários poderão ser enviados através do e-mail planodiretor@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou entregues diretamente na Secretaria de Planejamento no horário
de expediente, até o dia 14 de abril de 2015 às 17h.
As audiências públicas seguirão o seguinte roteiro:
Dia 15/04/15 na ETEC João Gomes de Araújo
1Das 13h30 às 14h – Recepção e credenciamento
2Das 14h às 14h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3Das 14h45 às 16h – Palavra aberta aos munícipes
4Das 16h às 16h30 – Palavra de autoridades e Vereadores
5Das 16h30 às 17h – Esclarecimentos e encaminhamentos pela Secretaria de
Planejamento
Dia 16/04/15 na Câmara de Vereadores
1Das 18h30 às 19h – Recepção e credenciamento
2Das 19h às 19h45 – Abertura e apresentação inicial pela Secretaria de Planejamento
3Das 19h45 às 21h – Palavra aberta aos munícipes
4Das 21h às 21h30 – Palavra de autoridades e Vereadores
5Das 21h30 às 22h – Esclarecimentos e encaminhamentos pela Secretaria de
Planejamento
As inscrições para uso da palavra se iniciarão na recepção e se encerrarão ao final da apresentação
do item 2.
A ordem dos oradores obedecerá estritamente a ordem de inscrição.
Não serão admitidos apartes ou interrupções nem o acúmulo de tempo de inscrições.
O tempo de intervenção previsto é de 3 minutos cada.
O número de oradores será limitado ao total do tempo previsto para a etapa.
Haverá o oferecimento de formulários em papel para quem desejar deixar por escrito suas
contribuições.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2015
Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal
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ENTREVISTA
Tribuna do Norte

José Roberto
Puppio, o
oftalmologista
da comunidade

Francielly Godoy

FRANCIELLY GODOY
***

José Roberto Puppio de Aguiar, ou Dr. Roberto Puppio,
como é mais conhecido, nasceu em Pindamonhangaba no
dia 20 de março de 1970.
Na década de 80, foi cursar medicina na UFRN
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se
formando em 1994. A partir daí atende seus pacientes em
seu consultório, no entanto, Puppio se descobriu e percebeu
que sua paixão era fazer cirurgia de catarata, e não
somente ﬁcar em uma sala. Foi estudar e se especializar
mais no assunto, passando pelos Estados Unidos, Itália e
Japão. Fez seis anos de graduação, dois anos de residência
e um ano de especialização em catarata, totalizando nove
anos para sair como oftalmologista, e desde então, Puppio
não para de estudar. Sempre se atualiza estudando, lendo e
indo a congressos nacionais e internacionais.

Formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele
aproveitou conhecimentos para realizar cirugias no Nordeste

SONHO ITALIANO

TRABALHOS NO NORDESTE
Além de fazer cirurgias nas cidades da região como São José dos
Campos, Taubaté, Lorena,
Cruzeiro, Guaratinguetá e
Pindamonhangaba, Puppio também atende a municípios de outros estados
como Natal-RN, João Pessoa-PA e Campina Grande-PA. Faz isso todos os
meses, há 15 anos.
Como cursou medicina
no Nordeste, têm amigos
naquela região. Conheceu
uma pessoa que possui
uma clínica conveniada ao
SUS – Sistema Único de
Saúde – o que lhe deu a
oportunidade de ajudar a
população carente daque-

la região nordestina.
Em Pinda, operou pela
rede de saúde pública por
10 anos, ainda pensa em
voltar, mas tem pouco
tempo, devido às atividades que realiza na região e
no Nordeste.
Desde os tempos em
que auxiliava outros médicos na área cirúrgica,
durante a universidade, já
sentia que preferiria isso
a atender consultas. “Me
realizava no centro cirúrgico, não queria saber se
era noite ou dia, eu entrava e não queria sair”, recorda Puppio. Foi daí que
descobriu o que gostava e
pretendia seguir.

No quinto ano de medicina, seu professor Antonio Martins disse que
ele faria oftalmologia. Roberto Puppio se recorda
de duas coisas que falava.
“Quem não nasceu para
servir, não serve para viver”. “O conhecimento só
tem sentido se você puder
passar”. Sempre leva isso
com ele.
Para Puppio, o conhecimento é essencial, e o
que ele faz é passar para
os novos médicos o que ele
sabe. Como doutor, alerta
os estudantes de medicina:
“Aprendam tudo, não saiam
especialista antes do tempo”.
Em suas consultas, o

médico já descobriu algumas doenças como a hanseníase e a endocardite
infecciosa, só de perceber
algumas variações no olho
do paciente. Isso só foi
possível graças ao conhecimento adquirido em sala
de aula, segundo ele.
Um oftalmologista de
Pinda conta que Puppio
tem o dom com as mãos,
pois nunca o viu ter alguma
complicação nas cirurgias.
E também o dom da união,
que fez com que todos os
oftalmologistas da cidade
trabalhassem em harmonia,
auxiliando uns aos outros
quando necessário. O que
não acontecia há tempos.

Roberto Puppio tem um sonho a ser realizado, ir
para a Itália e estudar a língua nativa por um ano.
Sua família é de origem italiana, seus avós maternos
saíram da Guerra Civil com destino a Buenos Aires, na
Argentina, mas chegando ao Rio de Janeiro, ﬁcaram
por lá e, após seis anos trabalhando como sapateiros
na cidade carioca, conseguiram comprar um sítio em
São Bento do Sapucaí, lugar que era muito parecido com a região onde moravam na Itália. Seus avós
tiveram cinco ﬁlhos, que se espalharam e um deles,
Francisco Puppio veio para Pindamonhangaba, dando
inicio à família na cidade.
Além de médico, especialista, proﬁssional e amigo,
José Roberto Puppio de Aguiar valoriza muito a família, preza pela cultura e sempre que pode viaja para
conhecer algo novo. Tem o inglês como sua segunda
língua, fez dos Estados Unidos sua casa durante um
ano, deixando amigos naquele país. Eles o ensinaram
a olhar e respeitar o meio em que se convive, desde
então sua ﬁlosoﬁa é ajudar a comunidade naquilo que
estiver a seu alcance.
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CIRURGIA DE CATARATA
Atualmente a cirurgia de catarata feita em Pindamonhangaba não deve nada às realizadas
nos melhores centros no mundo e com equipamentos de ponta. Na cidade, o Dr. Puppio
realiza as cirurgias nas manhãs de terças e quintas-feiras, cerca de 100 por semana. Em 20
anos, ele já foi responsável por aproximadamente 30 mil operações, marca que lhe é muito
gratiﬁcante.

É uma tendência o médico ser super
especialista, no entanto, o atendimento
acaba sendo menos familiar, ele só foca
no problema e não no meio em que o
problema está. “A parte boa é que você
sabe o tudo do nada e o lado ruim é que
você acaba esquecendo o todo”, explica.
O que poucas pessoas sabem é
que Roberto Puppio é um “dublê” ou
“ghost” da cirurgia, ou seja, opera
para outros médicos. O clínico marca
a cirurgia, Puppio é quem realiza e o
paciente acredita que tenha sido seu
médico.
A principal queixa que os pacientes
têm é o “embaçado” do olho, que se dá
quando o cristalino ou lente natural
do olho ﬁcam opacas. Ela pode ser
adquirida devido à idade (o que é
normal), congênita (quanto a mãe fuma
ou ingere bebias alcoólicas durante a
gestação), secundária (adquiridas por
medicamentos ou outras doenças),
traumática (quando há alguma lesão no
olho) e pela radiação (exposição).

