Estudantes vão combater
dengue na cidade

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba lançou um novo material de campanha
contra a dengue na quarta-feira (15), na escola municipal Joaquim Pereira,
no Mantiqueira. O projeto é direcionado aos alunos da Rede Municipal, que se
tornarão ‘Combatentes da Dengue’, mobilizando adultos, chamando a atenção
dos pais e demais familiares.
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Pinda solicita apoio do Ministério das
Cidades para rebaixamento da linha
Divulgação

O Ministro das Cidades recebeu o prefeito de Pindamonhangaba em seu gabinete em São Paulo

PÁGINA 3

Esporte recebe homenagem estadual
Divulgação

A cidade de Pindamonhangaba foi homenageada
pela Assembleia Legislativa
do Estado na segunda-feira
(13) pelos projetos desenvolvidos no esporte. O prêmio
foi entregue ao secretário de
Juventude, Esportes e Lazer
do município, que participou
da cerimônia ao lado do prefeito, e ambos agradeceram
aos professores pelo trabalho realizado em Pinda.

A Prefeitura de Pindamonhangaba está solicitando o
apoio do Ministério das Cidades para o rebaixamento
da linha férrea na região central do município. Na última
semana, o prefeito de Pindamonhangaba se encontrou
com o Ministro das Cidades,
Gilberto Kassab, em São
Paulo, e a principal pauta da
reunião foi o rebaixamento
da linha, cuja obra está estimada em mais de R$ 250 milhões, de acordo com o DNIT
- Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, órgão federal responsável pelo projeto.
Segundo o chefe do Executivo, a obra é fundamental
para o desenvolvimento do
município e para evitar congestionamentos no centro
da cidade. Kassab prometeu
empenho para a viabilização
da obra e colocou a estrutura
do Ministério à disposição da
Prefeitura.

PADARIA
ARTESANAL É
INAUGURADA
NAS CAMPINAS
PÁGINA 3

GALERIA
EVITA
ENCHENTES
NO SHANGRI-LÁ
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ESPORTES 16

MORADORES
DO ARARETAMA
TERÃO UPA
24 HORAS

CAMPO DE
FUTEBOL DO
VISTA ALEGRE É
REFORMADO
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ESPORTES 15

PREVISÃO DO TEMPO

SEXTA-FEIRA

19º
PREDOMÍNIO DE SOL NA
MAIOR PARTE DO PERÍODO

29º
UV 9
Fonte CPTEC/INPE

Secretário foi cumprimentado pelo
prefeito após o recebimento do prêmio

Tribuna do
Norte volta
a circular na
quinta-feira (23)
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Ainda bem que temos a
‘praça’ de Moreira

Pedágio da Dutra vai
ﬁcar mais caro

O

povo de Pindamonhangaba
é cheio de ‘bençãos’. Além de
estar quase no ‘meio’ do caminho entre São Paulo e o Rio de Janeiro
– as duas principais cidades do País –
está perto da praia de Ubatuba, do frio
de Campos do Jordão, da religiosidade
de Aparecida, da tecnologia de São José
dos Campos, dentre outros pontos que
são próximos.
Mas, melhor que isso tudo que ﬁca
em volta é a própria cidade: as raízes
culturais, os prédios históricos, os personagens ilustres, os pontos turísticos,
o saneamento básico, as empresas, as
mulheres bonitas, por ﬁm, o povo gentil
e educado.
Não bastasse tudo isso, ainda temos
Moreira César. Ah, sim Moreira César
é distrito de Pindamonhangaba. Dentre
tantas razões para nos orgulharmos do
distrito, como as indústrias, as terras planas, os times de futebol, a educação das
pessoas, o Luiz Gustavo, Coruputuba,
esta semana temos mais um motivo para
estufarmos o peito ao nos referirmos a
Moreira: o pedágio.
Por mais que alguns defendam a
transferência do pedágio de Moreira
César para a divisa com Roseira, aquele
posto de cobrança gera muitos benefícios para a cidade.
Podemos citar a geração de empregos, o repasse anual de verbas para o
município e a nós, pindenses (neste
caso, pindenses soa melhor que o correto pindamonhangabenses), temos a
vantagem de ‘cortar’ o pedágio quando vamos a Aparecida, Guará, Lorena,
Rio de Janeiro, além de termos a isenção no posto do Atanázio.
É, mas não devemos nos vangloriarmos disso. Enquanto nós, nesta cidade
repleta de elementos positivos, ainda
temos esta opção, outros, porém, amargam ter que pagar R$ 10,90 por veículo
ou eixo de caminhão. E espere aí, vai ﬁcar ainda mais caro.
Isso porque o Governo Federal vai
implantar aumento das tarifas nas estradas federais por conta da ‘Lei dos Caminhoneiros’.
Com a redução da taxa para os caminhões que estiverem vazios pagarem apenas o valor das rodas que estão no chão,
as concessionárias, em tese, serão prejudicadas, e isso forçam ajustes contratuais.
Deste modo, a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres – deverá publicar um decreto de reequilíbrio
dos contratos com as concessionárias.
Assim, gostaríamos de dizer: siga bem
caminhoneiro, mas na atual circunstância a frase ideal é: chore motorista. O
pedágio vai ﬁcar mais caro, aliás, como
tudo no Brasil.

Fundação Dr. João Romeiro

Evangelho Quadrangular comemora 40 anos
A igreja do Evangelho Quadrangular realiza no
domingo (19), às 18h30, uma celebração em comemoração às quatro décadas da instituição em
Pindamonhangaba. O culto contará com o pastor

Antônio Zurdo e a pastora Neusa na igreja. A fundação está localizada na av. Fortunato Moreira,
608, no Alto Tabau. Mais informações pelo telefone (12) 3643-4312.

O QUE ABRE E O QUE FECHA NO FERIADO DE TIRADENTES
Divulgação

Prefeitura, Estado e União
Exceto serviços emergenciais, as repartições públicas
voltam a funcionar normalmente na quarta-feira (22).
Bancos
Funcionamento normal na segunda-feira (20). Terçafeira (21) as agências fecham devido ao feriado.
* Santander – horários de funcionamento:
Agência da Prefeitura – 9 às 15 horas,
Agências dos centro – 11 às 16 horas.
Sabesp
Funciona normalmente na segunda-feira (20), das 9 às
16 horas. O atendimento ao público retoma na quartafeira (22).

EDP Bandeirante
A EDP informa que na terça-feira (21) não haverá expediente presencial nas agências da distribuidora devido ao
feriado. Os pontos de atendimento funcionarão normalmente na segunda-feira (20).
A EDP mantém o atendimento pela Agência Virtual www.
edp.com.br e por meio da Central de Atendimento ao
Cliente pelo 0800 721 0123, 24 horas e com ligação gratuita.
Pioneira
Funcionamento normal na segunda-feira (20); terça-feira
(21) será realizada apenas a coleta de lixo domiciliar.
Postos Poupatempo e Disque Poupatempo:
Segunda e terça-feira (20 e 21): postos e Disque Poupatempo fechados.

CCR NovaDutra realiza operação
especial no feriado de Tiradentes
Com o feriado prolongado de Tiradentes e
para oferecer maior ﬂuidez na via Dutra, a partir
de sexta-feira (17) acontece a operação especial de
orientação e atendimento
aos motoristas e passageiros que utilizarão a rodovia.
De acordo com a
concessionária
que

administra a Dutra, a
operação contará com
viaturas extras do SOS
Usuário; campanha de
segurança com entrega
de folhetos e veiculação de dicas na CCRFM
107.5; implantação de
pista reversível na chegada a São Paulo, no retorno do feriado.
A previsão da Nova

Polícia Civil efetua
prisões na cidade

Dutra é que, no trecho
paulista da rodovia, devem deixar São Paulo
pela via Dutra cerca de
290 mil veículos, entre a
zero hora de sexta-feira
(17) e meia-noite de sábado (18). O tráfego deverá ﬁcar intenso entre
16 e 20 horas de sextafeira (17) e entre 7 e 13
horas de sábado (18). No

retorno, o tráfego deve
ser maior na terça-feira
(21), das 16 às 20 horas.
No trecho ﬂuminense, a previsão é de tráfego intenso entre 14 e 20
horas de sexta-feira (17)
e entre 7 e 13 horas de
sábado (18). No retorno,
o tráfego deve ser maior
na terça-feira (21), das
16 às 20 horas.

Divulgação

Divulgação

A Polícia Civil em operação efetuou o cumprimento de seis mandados de busca em vários bairros da
cidade, com objetivo de apreensão de armas de fogo
e entorpecentes. Em cumprimento a mandados de
prisão, de acordo com o delegado do 1º DP de Pindamonhangaba, Dr. Vicente Lagioto, até o presente
momento ocorreram seis prisões.
Nas fotograﬁas tatuagens na perna e no braço dos
procurados facilitou a ação da polícia
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Cotidiano
Prefeito solicita apoio do Ministério das
Cidades para rebaixamento da linha férrea
Divulgação

O prefeito de Pindamonhangaba participou
de uma reunião na última
semana em São Paulo com
o Ministro das Cidades,
Gilberto Kassab. A pauta
principal do encontro foi
o rebaixamento da linha
férrea, orçado em mais
de R$ 250 milhões e que
deverá ser realizado pelo
Dnit - Departamento Nacional de Infraestruturade Transportes, órgão do
Governo Federal. No encontro, o prefeito destacou a importância da obra
para o desenvolvimento
da cidade e solicitou o empenho do ministério na
busca dos recursos necessários para a sua execução. Outras reivindicações
foram solicitadas, como a
necessidade de construção de mais moradias e
obras de infraestrutura,
como esgoto e asfalto. “A
cidade está com as contas
sanadas e isso é um fator
facilitador para a busca de
financiamentos em Brasília. Vamos ajudar o prefeito”, declarou.
O ministro declarou

que irá se empenhar para
que a obra seja realizada e colocou toda a estrutura do Ministério à
disposição da Prefeitura.
Kassab também elogiou a
situação do município que
tem amplas condições de
participar de vários programas federais e destacou que irá encaminhar o
projeto para o secretário
Nacional de Transportes
e Mobilidade, Dario Rais
Lopes, com quem o prefeito deverá se encontrar nos
próximos dias.
“Como afirmei na audiência pública e tenho
declarado em entrevistas,
sou favorável ao rebaixamento e estou trabalhando para que isso aconteça
e essa reunião com o Kassab foi um ponto importante, pois é o ministro
que atua diretamente com
os municípios e tem tudo
para nos ajudar”, declarou
o prefeito que fez questão
de salientar que também
vai imediatamente cobrar
a realização de outros benefícios para Pindamonhangaba.

Ministro e prefeito conversaram sobre os detalhes do projeto de rebaixamento da linha férrea

Projeto social contribui com
geração de renda em Pinda
Divulgação

Inscrições abertas para
oficinas de dança

O projeto “Pinda Consciente” está com as inscrições abertas para as oficinas de dança. Os interessados podem procurar o Fundo Social de Solidariedade, localizado ao lado do Palacete 10 de Julho,
até o dia 30 deste mês. O horário de atendimento
é das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.
As atividades acontecerão na Casa do Jovem
CDHU no Araretama, na biblioteca do Castolira,
Casa do Jovem no Campinas, Acessa SP do Ribeirão Grande e nos centros comunitários do Feital,
Cícero Prado e Ouro Verde.
Serão oferecidas 20 vagas para cada uma das
unidades. Para se inscrever é necessário levar cópia do RG, CPF e comprovante de endereço.

Sindicato dos
Corretores participa
de reunião em Pinda
Prefeito, autoridades e moradores no descerramento da placa inaugural
Pindamonhangaba
conta com mais uma unidade da “Padaria Artesanal”. Os moradores do
bairro das Campinas e
região podem aprender a
fazer vários tipos de pães,
bolos, salgados, tortas,
biscoitos amanteigados,
entre outros produtos.
Com esta oferta de curso é
possível vender os produtos alimentícios. A inauguração da atividade ocorreu na quarta-feira (15) e
contou com a presença do
prefeito, vereadores, comunidade e convidados.
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamo-

nhangaba e a Prefeitura
realizam vários cursos para
que a população possa ter
renda, é o que se considera renda cidadã, onde após
o aprendizado o munícipe coloca em prática o que
aprendeu e “pesca” as oportunidades, seja abrindo o
próprio negócio ou fazendo
vendas de casa em casa.
“Temos um compromisso muito importante
com a sociedade, oferecemos vários cursos para
qualificar os munícipes. A
Prefeitura e o Fundo Social dão esta oportunidade aos moradores porque
sabemos que quando as

pessoas estão preparadas
elas superam qualquer
obstáculo, um deles, por
exemplo, é a falta de renda. Muitas pessoas que
não podem trabalhar fora
podem pegar encomendas
de pães, bolos, salgados e
com certeza isso vai contribuir com o sustento da
família”, avalia o prefeito
de Pindamonhangaba.
A “Padaria Artesanal” do
bairro das Campinas está
localizada na rua 2, número 22, Solo Rico, é na Casa
do Jovem. Este curso tem
duração de três meses e os
alunos irão aprender a produzir pães caseiros, bolos,

roscas e haverá receitas sobre alimentação saudável.
Jair Palazzi é aluno da
“Padaria Artesanal” no
Cerâmica. Ele conta que
tem família grande e após
aprender as técnicas e adquirir conhecimentos vai
repassar o conteúdo do
curso aos filhos, filhas,
genro, até para os netos.
“A gente compra pão,
aprendendo a fazer os pães
em casa a gente tem o que
comer e não precisa correr
na padaria, evita fila, economiza e ainda a come o
pão que achar melhor, porque vamos aprender vários
tipos”, finaliza o aluno.

Na última semana, o
prefeito de Pindamonhangaba recebeu em seu gabinete, representantes do
Sindicato dos Corretores
de Seguros de São Paulo.
Participaram da reunião o

presidente Alexandre Milanese Camillo; o diretor
regional de Taubaté, Lauro Careli; o ouvidor Otávio Mulliet e o corretor de
seguros de Taubaté, Mauro de Almeida.
Divulgação

Encontro ocorreu no prédio da Prefeitura
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Toninho da Farmácia
agradece por obras
realizadas no Santana

Nova Unidade está localizada no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira - João do Pulo

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) agradece
a Administração Municipal
pelas melhorias realizadas em
torno do viaduto Sagrados Corações, no bairro do Santana.
Foram realizadas a substituição das luminárias que estavam queimadas, a limpeza das
canaletas e a limpeza geral, estes eram um pedido antigo do
Parlamentar que foi executado
pela Secretaria de Obras, por
isso o agradecimento em nome
da comunidade do bairro.
Solicitação a Sabesp
O vereador Toninho da

de

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Assessoria

Vereador Cal

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador
Janio
Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

Polícia Militar, com isso Pindamonhangaba passaria a contar
com duas companhias de Polícia Militar, que melhoraria em
muito a segurança de toda nossa
população, com maior efetivo
policial para toda a cidade.
Frisa o Vereador que “temos que observar que a região
é cercada de presídios, tem
um alto índice de tráfico de
drogas, também o aumento da
criminalidade está se tornando
muito preocupante, bem como
o número de assassinatos, como
ocorreu nestes dias a morte de
um jovem no centro da cidade.
A própria mídia, através da
televisão mostrou há poucos
dias a prisão de traficantes, realizada por policiais do Rio de
Janeiro, o que vem a mostrar o
quanto vulnerável esta ficando
Pindamonhangaba e o quanto
devemos ficar alertas”, enfatiza
o vereador Cal.

de

O Vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB), está solicitando ao Governador do Estado, à Secretaria de Segurança
Publica, ao Prefeito Vito Ardito
Lerario, com apoio do Deputado
Federal Arnaldo Faria de Sá
(PTB) e Deputado Estadual
Campos Machado (PTB), para
que deem uma atenção maior
na questão da segurança pública em Pindamonhangaba,
construindo a Delegacia de
Polícia Civil do Distrito de
Moreira César, com funcionamento 24 horas, contratando
mais policiais, pois hoje se
encontra em número muito
reduzido; também a colocação
de câmeras de segurança nas
saídas e entradas da cidade e nos
pontos estratégicos do centro;
aumentar as rondas escolares e
as rondas constantes pelos bairros, e o que é mais importante,
criar mais uma Companhia da

Assessoria

Após intenso trabalho, o vereador Janio Adito Lerario (PSDB) conseguiu no dia 23 de março, durante a 9ª sessão ordinária, a aprovação
do Projeto de Lei Ordinária nº 29/2015, de sua autoria, que denomina
de “CELINA LEITE DE ABREU COTAIT” a Unidade de Fisioterapia do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira - João do Pulo, em
Pindamonhangaba.
Janio Lerario salientou que “vale a pena perpetuar o nome de uma
pessoa que muito fez pela cidade. Celina Leite de Abreu e Cotait foi a
primeira fisioterapeuta a exercer a profissão em Pindamonhangaba, com
dedicação e muito profissionalismo”. A Unidade de Fisioterapia “Celina
Leite de Abreu Cotait”, localizada na rua Antonio Augusto Rodrigues,
no Parque São Domingos, ao lado do Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira conta com equipamentos de última geração, contribuindo com
o aumento da capacidade de atendimento mensal para 1760 sessões
individuais e 3520 sessões coletivas na rede municipal. A área construída é de 600m² e o investimento desta obra foi de R$ 885.432,93.
Celina Leite de Abreu Cotait nasceu em Pindamonhangaba em 23
de maio de 1951. Filha de Aníbal Leite de Abreu e Ignez San Martin
Leite de Abreu. Teve toda sua formação educacional nas escolas
públicas de Pindamonhangaba. Em 1969, foi para São Paulo cursar
Fisioterapia na Universidade de São Paulo (USP) e formou-se em 1974.
Em 1978, retorna para Pindamonhangaba com seu marido, o médico
fisiatra Paulo Cotait e seus dois filhos, Thiago e Lucas. Neste ano,
estruturaram a Fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia (tendo sido
esses os primeiros serviços formados com especialistas nesta cidade)
e o serviço de atendimento ao Lar de Velhos Irmã Terezinha. Durante
20 anos, dedicaram, efetivamente, suas vidas profissionais nesta cidade, onde nasceram seus outros dois filhos, Pedro e André. Em 1998,
retorna à São Paulo a fim de acompanhar e orientar a formação dos 4
filhos ainda jovens. Desde seu retorno à São Paulo, atua no Centro de
Terapia Manual.
O vereador Janio Lerario fez questão de elogiar o desempenho
do Executivo, em
construir e inaugurar um Centro
de Fisioterapia
para a cidade, melhorando muito
o atendimento a
toda população
de Pindamonhangaba.

C o m u n i ca ç ã o /C V P

Com aprovação de projeto do vereador Vereador Cal pede
Janio Lerario, Unidade de Fisioterapia mais segurança para
nossas autoridades
recebe nome de Celina Cotait

Vereador Toninho
da

Farmácia

junto

a luminária nova
no viaduto

Sagrados

Corações

Que o Vereador Toninho da Farmácia é o autor da
Lei nº 4.674, que institui o Programa de incentivo a
reciclagem de óleos domésticos, evitando o despejo
destes, diretamente na rede de esgoto.

Fale com o Vereador Cal

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

Farmácia encaminhou à Gerência da SABESP, solicitação de informações sobre
a paralisação dos serviços
oferecidos pelo Programa Se
Liga na Rede.
O vereador fez esta solicitação pois são muitos os
relatos que desde o mês de
setembro do ano passado, não
são realizados os serviços de
construção ou adaptação das
instalações intradomiciliares
de esgoto e a ligação à rede
coletora.
O vereador cita o exemplo
de uma moradora da avenida
Benedito Carlos da Silva
n° 20, no bairro Jardim
Princesa, que assinou
junto a SABESP em
29/09/2014, o Termo de
Prestação de Serviços,
com o objetivo de ser
beneficiada pelo Programa, cumprindo todas as
exigências estabelecidas
e até o momento o serviço não foi realizado.

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

de

Pindamonhangaba

Preocupado com a quantidade de cães perambulando pelas
ruas da cidade, o vereador Magrão (PPS) protocolou na sessão
do dia 13 de abril, o requerimento nº 611/2015, solicitando
informações ao Executivo se o
município conta com o serviço
de castração de animais; quem
realiza este serviço; qual o local
e, em caso de resposta positiva,
como a população pode solicitar
esse serviço.
Esta semana, o vereador
reuniu-se com um grupo de
“protetoras de animais”, em
busca de informações para saber
a real situação do abandono de
cães e gatos na cidade. O grupo
é formado, em sua maioria, por
mulheres que resgatam animais
na rua, fazem o tratamento necessário e depois os colocam
para doação. Muitos animais
acabam ficando na casa das
voluntárias provisoriamente até
conseguirem um lar definitivo.
Elas disseram que é preciso
fazer a castração dos animais
de rua para que os mesmos não
se reproduzam. Outra questão
levantada por elas é quanto a
adoção de animais, principal-

mente, de cães e gatos, realizadas em locais abertos como,
por exemplo, em praças, onde
muitas pessoas optam por ter
um bichinho por impulso e, por
motivo qualquer, se desfaz do
animal, abandonando-o na rua.
“O ideal é a realização de feiras
em locais fechados”, afirmou.
Neste encontro foi possível
verificar que será necessário
elaborar um plano de ação
conjunto entre Poder Público
e Sociedade para acabar com
o abandono de animais em vias
públicas. Para o vereador, é
necessário fazer o recolhimento dos animais abandonados,
realizar a castração e depois
colocá-los para adoção. “Entendo que também deve haver um
programa de conscientização
nas escolas, pois isso é uma
questão de educação”, destacou
o vereador Magrão. “Parabenizo a todas as integrantes desse
grupo de protetoras de animais
pelo belíssimo trabalho voluntário, em prol de cães e gatos,
pelo carinho, dedicação e amor.
Coloco-me a disposição para
ajudar no que for preciso”,
observou o vereador Magrão.

alguns pedidos do vereador

Através dos requerimentos
números 99 e 206/2015, aprovados no plenário da Câmara,
durante a sessão ordinária
realizada no dia 09 de fevereiro, o vereador Professor
Eric (PR) solicitou ao Prefeito, às Secretarias de Obras e
Serviços, de Planejamento e
de Esportes, que promovam
estudos e adotem providências para a construção de um
campo de futebol para o bairro
das Campininhas. O bairro
está crescendo e as crianças
e jovens brincam nas ruas e
avenidas, ficando expostos a
riscos de acidentes, já que o
local não conta com espaço
adequado para prática de
esportes.
O vereador Professor Eric
explica que o bairro das Campininhas contava com um
campinho improvisado, mas
com o empreendimento imobiliário Vitória
Park, o espaço
foi destruído
ficando os jovens e crianças
sem um local
adequado para
o seu lazer. Ele
também sugeriu

melhorias para um terreno que
- até o momento - encontra-se
abandonado, acumulando lixo
e sendo invadido por pessoas
mal intencionadas.
Para o vereador, o terreno
poderia ser usado para construir uma Creche ou um Posto
de Saúde e, quem sabe, uma
área de lazer. “São algumas
das sugestões para o local,
uma vez que, os moradores
não tem um espaço adequado para lazer e, também,
não contam com um espaço
adequado para atendimento
na área da saúde”, esclarece
o professor Eric.
Ele lembra que as obras de
infraestrutura no bairro das
Campininhas são necessárias.
“Estamos lutando muito para
conquistarmos essas melhorias e benefícios para o bairro
das Campininhas”, enfatizou o
vereador Professor Eric.
C o m u n i ca ç ã o /C VP

t e r c e i r o d a e s q u e r d a p a r a a d i r e i ta ) e o s i n t e g r a n t e s

de infraestrutura em terreno abandonado são

de

Vereador Magrão (o
do Grupo Proanimal

Construção de um campo de futebol e melhorias

Assessoria

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Magrão pede
Vereador Professor Eric Felipe César – FC
solicita melhorias para o
reitera mais segurança com
providências para o problema dos
aumento do efetivo na cidade
cachorros abandonados no município bairro das Campininhas

Vereador
Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Fale com o vereador Professor Eric

O Presidente da
Câmara de Pindamonhangaba, Vereador Felipe César – FC (PMDB)
reitera solicitação
enviada ao Governador Geraldo Alckmin visando o
aumento do efetivo
policial na cidade,
tanto na esfera da
Polícia Civil, como
por parte da Polícia
Militar. O vereador faz questão
de enfatizar que a
cidade cresce em
proporções rápidas,
com a construção
de conjuntos residenciais, além
do surgimento de
novos empreendimentos. Com
a assinatura do convênio da
chamada “Atividade Delegada”, o Presidente Felipe César
– FC sugere que este efetivo
seja aumentado em proporções
que possa suprir e proporcionar mais segurança para a
população. “Hoje apenas 10
homens na Atividade Delegada, não representa quase
nada, é necessário aumentar
mais este número para que
a violência seja minimizada
em nossa cidade”, destaca o
Vereador.
Rodoviária na Via Dutra
Outra solicitação do Presidente da Câmara, Vereador
Felipe César – FC ao Executivo, é a realização de estudos
para viabilizar a construção
de uma rodoviária interestadual às margens da Rodovia

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

Assessoria

de

de

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Vereador Felipe César - FC

Presidente Dutra. Em sua
justificativa, o Presidente
alega que a atual rodoviária,
construída há mais de 30 anos
é pequena e não comporta
a entrada de mais empresas
com novas linhas de ônibus.
A construção de uma outra,
mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira
da Via Dutra, vai proporcionar
que novas empresas e novas
linhas possam ser criadas e
atendidas, permitindo que
Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades
e capitais do país. “Nossa
cidade cresce a cada dia, e
a Dutra está cada vez mais
próxima, desta forma, uma
rodoviária às margens desta
rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.

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

C o m u n i ca ç ã o

Imprensa Parlamentar: Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
e Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)

Telefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
w w w . ca m a r ap i n d a . s p . g o v . b r
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cidade
Alunos da Rede Municipal
são Combatentes da Dengue
Divulgação

Divulgação

Prefeito cumprimenta aluno
‘Combatente da Dengue’

Situação atual

Lançamento da campanha foi realizado na escola do Mantiqueira, com participação das crianças
Para eliminar o maior
número de possíveis criadouros da dengue, a Prefeitura de Pindamonhangaba lançou um novo
material de campanha,
com o intuito de formar
cidadãos conscientes. As
crianças da Rede Municipal estão envolvidas e
se tornaram os “Combatentes da Dengue”, pois
são capazes de mobilizar
os adultos, chamando a
atenção dos pais e demais
familiares para vistorias
nas casas.
O lançamento da campanha ocorreu em solenidade realizada na quarta-feira (15), na escola
municipal Joaquim Pereira, no Mantiqueira. O
evento contou com a presença de militares, do pre-

feito de Pindamonhangaba, convidados e demais
autoridades.
A aluna Audrey Nunes
da Silva, de 7 anos, entrevistou o amiguinho Gabriel, que já teve dengue,
para o jornal mural da
escola. Ela contou que, ao
ouvir o relato dele, ficou
ainda com mais medo de
pegar dengue. “O Gabriel
contou que ele sentiu dor
de cabeça e ficou muito
mal. Ninguém quer sentir
isso. Então todo o dia eu
passo repelente e olho no
quintal de casa para não
ficar nenhuma água parada”, contou a pequena
‘jornalista’ que, quando
crescer quer mesmo é ser
bailarina.
Sua mãe, Andréa Gonçalves Nunes da Silva,

disse que, na campanha
do ano passado, as crianças chegaram em casa
‘pegando no pé’ dos pais
para eliminar os criadouros do mosquito. Ela
afirmou que, neste ano,
a campanha está melhor ainda. “As crianças
levam para casa o que
aprendem na escola e,
neste ano, sentimos que a
mensagem contra a dengue está ainda mais forte
para eles. Acho isso muito
bom, porque as crianças
acabam ensinando seus
pais. É um trabalho sério
da escola, que ajuda a família e toda a sociedade”,
avaliou.
O prefeito de Pindamonhangaba participou da
solenidade e agradeceu a
todos os que estão cola-

borando para a campanha
contra a dengue. “Temos
um exército de crianças
que vai ajudar a manter a
cidade limpa de criadouros do mosquito. A criança é esperta e aprende rápido, sabe que a dengue
mata, e a gente não quer
que nenhuma criança e
nenhum pai morram de
dengue. Para isso, os
adultos também precisam fazer a sua parte,
acabando com a água
parada em seus quintais
e não jogando lixo nos
terrenos. Com o trabalho da Saúde, a ajuda do
Batalhão e da Rede Municipal, tenho certeza
que vamos acabar com
a dengue em nossa cidade. Essa é uma batalha
de união”, destacou.

A dengue é uma doença que pode causar a morte.
Neste período do ano, com a mudança da estação, muitas
pessoas têm ficado resfriadas ou gripadas. Devido a Pindamonhangaba estar localizada numa região onde há registros
de dengue, a população procura imediatamente os serviços
de saúde, o que acaba gerando maior fluxo.
Até a manhã do dia 15 de abril, Pinda havia registrado
218 casos autóctones da doença, ou seja, de pessoas que
contraíram o vírus dentro do município. De acordo com as
informações da Secretaria de Saúde e Assistência Social da
Prefeitura, será decretada epidemia quando houver o registro de 235 casos autóctones. Sobre a morte suspeita por
dengue, o Instituto Adolfo Lutz informou o município que o
resultado foi negativo.
Em comparação com o mesmo período do ano anterior,
a doença está controlada no município, isto porque há um
trabalho para eliminação dos possíveis criadouros do Aedes
aegypti.
Como os profissionais de saúde devem prestar assistência plena, nenhum caso é descartado e todos os pacientes
passam por exames. Para dar melhor atendimento é necessário aguardar os resultados, evitando problemas graves,
em casos de dengue hemorrágica, por exemplo.
A Prefeitura de Pindamonhangaba disponibilizou canais
para denúncia de casos de dengue e também de terrenos com mato alto. Casos referentes à doença devem
ser denunciados pelo e-mail dengue@pindamonhangaba.
sp.gov.br, em relação aos terrenos os munícipes possuem
três opões, são elas: Setor de Protocolo da Prefeitura ou
Subprefeitura, e-mail posturas@pindamonhangaba.sp.gov.br
ou pelo telefone 3644-5685.

Escolas unem forças
contra a doença
Divulgação

Crianças da escola do Bonsucesso
participam de soltura de pássaros

Alunos dos primeiros
anos da escola municipal
Orlando Pires, no Bonsucesso, participaram, na
última semana, de uma
soltura de pássaros realizada pela equipe do Ibama – Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Re-

Divulgação

Soltura de pássaros foi
realizada na fazenda
Nova Gokula

cursos Naturais Renováveis – na Fazenda Nova
Gokula.
Em março, a equipe esteve na escola e conversou
com as crianças sobre o
Projeto de Soltura de Pássaros, apresentando material detalhado com fotos

do local. A soltura foi realizada no dia 7 de abril. As
crianças foram recebidas
na Fazenda Nova Gokula
pelos responsáveis pela
comunidade, que ministraram palestra sobre a
fauna local, com ênfase
nos pássaros. A soltura

foi realizada em seguida, guiada pela equipe do
Ibama, que fez todas as
explicações necessárias.
“Foi uma alegria quando
as gaiolas foram abertas
e os pássaros foram soltos. As crianças ficaram
fascinadas com o que viram e com o que aprenderam”, relatou a gestora
da unidade. “Ações como
esta são riquíssimas e de
grande valia para o aprendizado das crianças, assim como toda a educação
ambiental que receberam
durante este projeto. Esta
ação também faz parte
do Projeto de Responsabilidade Social e Cidadania de nossa escola neste
primeiro bimestre. Agradecemos por oferecerem
essa oportunidade tão enriquecedora para as crianças”, concluiu.

Mobilização realizada pela escola no Cidade Nova
As escolas da Rede Municipal de Ensino estão
engajadas na luta contra a
dengue. Além do material
didático recebido na nova
campanha, cada unidade
está fazendo a sua parte,
conscientizando alunos e
realizando ações junto à
comunidade.
Nesta semana, escolas
como “Dulce Pedrosa Romeiro Guimarães” (Boa Vista), “Profª Maria Zara Miné
Renoldi” (Ouro Verde), “Arthur de Andrade” (Cidade
Nova) e “Elias Bargis Mathias” (Araretama), realizaram atividades levando a
família para dentro da escola e as crianças para contato
com a comunidade.
Palestra, apitaço, ca-

minhada, distribuição de
folhetos confeccionados
pelos próprios alunos,
passeata,
encenações,
oficinas e observação do
desenvolvimento da larva em mosquito foram
algumas das atividades
realizadas. Além dessas
escolas, todas as unidades
escolares da Rede Municipal estão realizando um
trabalho sério de conscientização de alunos e
comunidade da região.
De 15 a 23 de abril, serão realizadas atividades
com os “Combatentes da
Dengue”, abrangendo todas as escolas da Rede
Municipal, com a participação dos parceiros do
Exército.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 24/04/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
129º MARIA ELIANA CORREA LEITE DA SILVA
ESTRADA MUNICIPAL DO GOIABAL, 600 – BAIRRO DAS CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-200
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 24/04/2015 às 15:00 horas

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).

DENTISTA
8º CARLA CRISTINA CESAR DE ANDRADE
RUA GUARATINGUETÁ, 412 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-590
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 094/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) TAKAHASHI INCORP EMP S/C LTDA
responsável pelo imóvel situado a AV. MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO, nº S/N., Bairro
CRISPIM , inscrito no município sob as siglas NE11.10.17.010.000. 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.

Dia 23/04/2015 às 15:00 horas
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
149º IVANICE DIAS DA FONSECA VITALINO
RUA CRUZEIRO, 36 – PARQUE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
ROSANA DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 070/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MARIA MARCONDES DE MOURA,
responsável pelo imóvel situado a RUA CAPITÃO VITÓRIO BASSO, Nº 56, Bairro SÃO BENEDITO,
inscrito no município sob a sigla SE11.09.28.004.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

SOLICITAMOS AO CLIENTE ABAIXO IDENTIFICADO QUE ENTREM EM CONTATO COM O NOSSO

PREGÃO Nº 069/2015
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. 69/15, referente à “Aquisição de barras
de ferro, arame recozido e malha painel POP, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e
Viação, para serem utilizados em diversas obras e manutenções no Município”, com encerramento
dia 06/05/15 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) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2015.

SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, SITUADO À RUA CORONEL JOÃO DIAS
GUIMARÃES, 435 – CENTRO – CAÇAPAVA/SP ATÉ O DIA 29/04/2015, PARA TRATARMOS DE
ASSUNTO DE MÚTUO INTERESSE.
ROBERTO CLAUDIO CATHOUD FERREIRA – 159.532.438-04

PREGÃO Nº 070/2015
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. 70/15, referente à “Aquisição de
equipamentos para compor a sede da Estação Juventude, por meio do convênio nº 792941/2013/
SNJ/SG/PR firmado com a Secretaria Nacional e Juventude e a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 06/05/15 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, 16 de abril de 2015.
LEILÃO Nº 001/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o Leilão nº. 01/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos do município de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 07/05/15 às 9h. 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, 16 de abril de 2015.

17 DE ABRIL de 2015

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 095/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) SUSANA PARSIT RIBEIRO responsável
pelo imóvel situado a RUA THEREZINHA MORGADO FERREIRA, nº S/N., Quadra C, Lote P-001
Bairro VILA VERDE , inscrito no município sob as siglas SE21.13.17.024.000. para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990,
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 096/15

LICENÇA DA CETESB
ELFER - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. torna público que recebeu
da CETESB - Agencia Ambiental de Taubaté - SP, a Licença Prévia nº 03001384 e
requereu a Licença de Instalação para Indústria de Estamparia de Metais localizada a
Av. Julio de Paula Claro nº 1001 - Bairro do Feital - Pindamonhangaba – SP.

Como está, na medida 9cmx2col

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) VALDIR GOMES SIQUEIRA responsável
pelo imóvel situado a RUA MARIA ZELIA DOS SANTOS OLIVEIRA, nº S/N., Quadra H, Lote 0016
Bairro VILA VERDE , inscrito no município sob as siglas SE21.13.27.010.000 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
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cotidiano
Shangri-lá
terá galerias
de águas
pluviais
Atendendo às solicitações
da população, a Prefeitura de
Pindamonhangaba começou as
obras de galerias no loteamento Shangri-lá, nesta quinta-feira (16). As obras tiveram início
após reunião da comunidade do
bairro com o prefeito e assessores da administração municipal,
na noite de quarta-feira (15). O
bairro sofre com alagamentos
de ruas e residências, que piora
de acordo com a intensidade das
chuvas.
Serão aproximadamente 1.200
metros de extensão de tubulação
somando-se a mais 180 metros
de ramais para bocas de lobo. No
total, serão 300 metros de tubulação de 1m de diâmetro, 500 me-

Galeria também na
Vila São Benedito
A Subprefeitura realizou a
construção de galeria de águas
pluviais na travessa das Palmeiras, na Vila São Benedito. O local
também recebeu duas bocas de
lobo e os trabalhos estão em fase
de acabamento.
Também foram feitas as guias
e sarjetas, somando 550 metros.
Este serviço é necessário para
posteriormente ser realizada a
pavimentação asfáltica.
A Prefeitura de Pindamonhangaba também realizou a construção de galerias em outros locais,
por exemplo, no Parque das
Palmeiras.

tros de tubulação de 0,8m, mais
415 metros de tubulação de 0,6m,
180 metros de 0,4m, 35 bocas de
lobo e 12 postos de visitas.
De acordo com informações
da Secretaria de Obras da Prefeitura, a galeria começa na rua
7, na qual haverá a saída de água
na área verde, e seguirá para as
ruas 8 e 5, até a rua Natália Soares Lemes, captando também as
águas da rua 9. Depois, será feita outra linha na rua 4, captando parte da água das ruas 3 e 2.
Essa galeria receberá uma viela
sanitária captando água e interligando na rua 5. Com a obra,
será solucionado o problema de
alagamento dessa região.
Após o término da galeria,
será realizado o encaminhamento das águas para as bocas
de lobo e a melhoria do leito
carroçável com cascalhamento.
Guias, sarjetas e pavimentação
serão programados para serem
realizados após a execução da
rede de esgoto, por parte da Sabesp.
A obra será realizada com
equipamento próprio da Prefeitura e será utilizada tubulação já
adquirida.
“A construção de galerias é
uma emergência para o bairro, que sofre com alagamentos.
Com a obra, com certeza a situação da população vai melhorar.
Vamos entrar em contato com
a Sabesp para solicitar também
a instalação da rede de esgoto”,
afirmou o prefeito.
Divulgação

Reunião da comunidade do
Shangri-lá com prefeito e
assessores municipais

Divulgação

Caminhão descarrega primeiras manilhas para iniciar as obras
de galerias de águas pluviais no Shangri-lá

Araretama receberá UPA 24 horas
Pindamonhangaba terá UPAs
– Unidade de Pronto Atendimento – 24 horas, no Cidade Nova,
no Araretama e no centro de
Moreira César. O prefeito esteve
nas obras da UPA do Araretama,
na última semana, para acompanhar o andamento do serviço.
A construção está em fase
de execução de laje do primeiro
andar.
Os três prédios terão sala de
exame, de inalação, de aplicação de medicação, de observação adulto e infantil, de eletrocardiograma, de curativos, de
coleta de materiais para exame,
de imobilização de fraturas, de
atendimento emergencial, de
exame de radiologia, entre outras, além da parte administrativa, contendo sala de treinamento e reuniões com capacidade
para trinta pessoas. No Araretama e em Moreira César, as
UPAs contarão, ainda, com uma
unidade do Samu – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
– cada uma.
No Cidade Nova, a unidade
será na avenida Princesa do Norte e terá área total construída
de 1.379,61m². No Araretama,

Divulgação

As obras estão em fase de execução de laje
será na área institucional antes do viaduto de entrada para
o bairro, somando 1.538,71 m²
de construção. Já em Moreira César, a obra será realizada
na área do Cisas, onde ficava o
estacionamento da instituição,
com 1.538,71m² de área construída.
As obras são fruto de convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo Federal, por meio do Ministério da
Saúde, e somam um total de R$
9.470.738,80 em investimentos
conjuntos, sendo R$ 3.346.391,94

no Araretama; R$ 2.856.250,08 no
Cidade Nova; e R$ 3.268.096,78
em Moreira César.
O prefeito de Pindamonhangaba está acompanhando as
obras. “Com as UPAs, a população poderá ser atendida em
seus próprios bairros ou regiões, não havendo mais a necessidade de se deslocar para
o Pronto-Socorro, no centro da
cidade. A intenção é levar mais
qualidade de atendimento para
as pessoas, é cuidar com carinho da saúde da população”,
avaliou.

Pinda realiza oficinas de artesanato em 19 locais
A população poderá participar das oficinas gratuitas
de qualificação em artesanato,
promovidas pela Prefeitura,
por meio do programa Nosso
Bairro. Serão 19 centros comunitários e diversas opções em
oficinas.
As inscrições serão realizadas somente na próxima
quarta-feira (22), das 14 às 17
horas, nos seguintes centros
comunitários: Mombaça (patch
aplique e bonecas de pano),
Jardim Rezende (tapetes com
lycra), Campos Maia (crochê

com fuxico), Cruz Pequena
(tricô com fuxico), Crispim
(bijuteria), Bosque (pintura
em tela), Santana (pintura em
vidro), Santa Cecília (artesanato em caixa de MDF e manicure
– unhas decoradas), Maricá
(pintura em tela), e na escola
municipal do Cerâmica (decorações para festas com E.V.A.).
A quinta-feira (23) será o
único dia de inscrições, das
14 às 17 horas, nos seguintes
centros comunitários: Parque
das Palmeiras (decoração com
garrafas PET), Vila São Paulo

(artesanato com papel reciclado), Cidade Nova (patchwork
embutido), Jardim Eloyna
(artesanato com papel reciclado), Jardim Bela Vista (artesanato em caixa de MDF), Alto
Cardoso (bordado em ponto
cruz), São Judas (arranjo de
flores com meia de seda), Pasin
(patchwork embutido) e Jardim
Regina (pintura em tecido e
chinelos decorados).
As aulas em todos os centros
comunitários terão início no dia
27 de abril. As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas.

Patrimônio Histórico é tema de programa de rádio
O programa de rádio “O Prefeito e Você” desta quarta-feira
(15) teve como tema o patrimônio histórico de Pindamonhangaba. Entre os convidados,
representantes de instituições
centenárias da cidade, como o
jornal Tribuna do Norte, a Corporação Musical Euterpe e a Fazenda Coruputuba.
O programa contou, ainda,
com a presença dos representantes da Academia Pindamonhangabense de Letras e das

empresas patrocinadoras dos
restauros realizados no Palacete 10 de Julho e Parque do Trabiju, por meio de leis de incentivo fiscal, como a lei Rouanet,
de âmbito federal, e Proac, de
âmbito estadual, como Novelis e Tenaris, e das empresas
proponentes Pauliceia e Janela
Contemporânea, além dos departamentos de Turismo e de
Patrimônio Histórico da Prefeitura e do presidente do Conselho Municipal de Cultura.

“A história tem que ser preservada, as pessoas precisam
conhecer sua cidade, sua origem, para terem um norte na
vida. Também é importante as
empresas fazerem a parte social
na cidade em que estão instaladas, por meio da participação
no restauro. Pindamonhangaba
está cada vez mais organizada e
bonita, mas temos que preservar nossa história, para continuarmos seguindo em frente”,
avaliou o prefeito.

Divulgação

‘O Prefeito e Você’ tratou do patrimônio histórico de Pinda
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cultura
Tribuna do Norte
Pinda recebe espetáculo
‘Elza & Fred’ no dia 26
Guga Melgar

Pindamonhangaba recebe o espetáculo teatral
“Elza & Fred – O Amor
não tem idade”, no dia 26
de abril, às 20 horas, no
Teatro Galpão. A apresentação está sendo trazida à
cidade por meio da parceria entre a Prefeitura com
o Circuito Cultural Paulista, do Governo do Estado.
A entrada será gratuita
e os ingressos deverão ser
retirados na sexta-feira
(24), das 9 às 16 horas, no
Departamento de Cultura da Prefeitura, que fica
no Palacete Tiradentes,
praça Barão do Rio Branco, 22, centro (ao lado
da igreja São José). Cada
pessoa poderá retirar até
dois ingressos.
Com direção de Elias
Andreato, adaptação para
o teatro do filme argenti-

no, que foi sucesso mundial em 2006, a montagem
brasileira desta história
de amor na melhor idade
traz nos papéis centrais
os premiadíssimos atores
Suely Franco e Umberto Magnani, contando a
história deste casal octagenário que, pela descoberta do amor, se abre
para a vida novamente.
O espetáculo focaliza o
tema do envelhecimento
em suas várias vertentes
e desenvolve-se a partir
do momento em que Fred
se transfere para um novo
prédio, logo após ficar viúvo. Neste novo endereço,
Elza será sua nova vizinha.
O espetáculo tem duração de 80 minutos e é
indicado para maiores de
12 anos.

Os atores Suely Franco, Umberto Magnani e Mayara Magri fazem parte do elenco do espetáculo

Fase municipal do Mapa
Cultural Paulista está com
inscrições abertas

IX Festipoema está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o IX Festipoema – Festival de Poemas de Pindamonhangaba. Para participar,
basta retirar a ficha de inscrição e
o regulamento no Departamento de

Cultura da Prefeitura, que fica no
Palacete Tiradentes, praça Barão do
Rio Branco, 22, centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones
3642-1080 e 3643-2690 ou pelo email
cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br

Divulgação
Arquivo TN

Juventude pode expressar
arte musical em festival

Obras de Mônica Kaneshiro, participante do Mapa Cultural Municipal do ano passado
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas para
a fase municipal do Mapa
Cultural Paulista 2015/2016.
A idade mínima para participação é de 14 anos completos até a realização da fase
regional. Serão consideradas
sete expressões artísticas e as
respectivas categorias: artes
visuais (artes plásticas, desenho de humor e fotografia),
canto coral, dança, literatura (conto, poema e crônica),
música instrumental (solista
e conjunto), teatro e vídeo.
As inscrições devem ser

realizadas até o dia 15 de
maio, no Departamento
de Cultura da Prefeitura.
O Mapa Cultural Paulista
é uma iniciativa do Governo do Estado, via Organização Social de Cultura
Abaçaí Cultura e Arte. A
meta do programa é mapear a produção artística
em todo o Estado de São
Paulo, além de valorizar
e promover o intercâmbio
da produção artística, estimulando a participação
dos municípios em atividades culturais.

As obras deverão ser
entregues até o dia 20 de
maio. As exposições de
artes visuais, literatura e
vídeo serão de 22 de maio
a 26 de junho, no Museu
Histórico e Pedagógico D.
Pedro I e Dona Leopoldina
e no Palacete 10 de Julho.
As apresentações artísticas de canto coral, música
instrumental, dança e teatro serão realizadas entre
os dias 22 e 31 de maio,
no Espaço Cultural Teatro
Galpão.

Os jovens de Pindamonhangaba têm uma
nova oportunidade para
expressar a arte musical.
Estão abertas até o dia 29
de maio as inscrições para
o 2º Festival de Música da
Juventude. O evento será
realizado entre os dias
16 e 20 de junho na Praça da Bíblia, em frente ao
cemitério. O regulamento e a ficha de inscrição
estão disponíveis no site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, basta clicar no
banner do festival.
As inscrições devem
ser encaminhadas ao De-

partamento de Cultura,
localizado na praça Barão
do Rio Branco, 22, centro Cep 12.400-280. Não será
aceita inscrição via e-mail
ou fax. Serão selecionadas
10 obras de cada categoria
e cinco serão classificadas
para a final.
Nos dias 16 e 17 serão
realizados os ensaios; dia
18, eliminatória da categoria interpretação; dia 19,
da categoria composição.
Nestes quatro dias o início
será a partir das 19 horas
e no dia 20, quando acontece a final, as atividades
começam às 17 horas.

O festival é aberto para
os “amantes” da arte musical de todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da
Mantiqueira. Para se inscrever-se é necessário ter
no mínimo 15 e no máximo
35 anos. Cada participantes pode inscrever até dois
trabalhos, independentemente da categoria.
O 2º Festival de Música
da Juventude é realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, instituído
pela Lei 5.581, de 5 de novembro de 2013. A premiação será com troféus e
dinheiro.
Divulgação

Errata
Diferentemente do que foi noticiado na edição do dia 14 de abril de
2015, o resultado do Festival de Esquetes foi o seguinte: em 1º lugar,
Alunos do Ateliê Cênico de Dança,
com a esquete “O Grande Sonho de
Mazzaropi”. Em 2º lugar, outros alunos do Ateliê Cênico de Dança, com

a esquete “Lamparina, o Rei do Cangaço”; em 3º lugar, Grupo Estudantil
VomoIntão, da escola Rubens Zamith, com a esquete “O Professor Eventual”; e, como melhor personagem
Mazzaropi, o ator Rafael Gomes de
Andrade, da esquete “A Modernidade
é que Atrapaia”.

Regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site Prefeitura
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2º caderno
Tribuna do Norte
Palestra e orientações do Sebrae
atraem futuros empreendedores
Divulgação

Na quarta-feira (15) a analista
do Sebrae – Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – Maristela Galhardo
Maia, esteve no PAT de Pindamonhangaba. Com duração de aproximadamente uma hora e meia
de conversa, iniciada às 14 horas,
Maristela mostrou características
do empreendedor, dificuldades
que venham a ocorrer na abertura da empresa, plano de negócio e
como formalizá-lo.
O tema da palestra foi: Planejamento - Primeiro Passo para
começar o seu Negócio, para
Pessoas Físicas. “Surge a ideia e
avaliamos se é uma oportunidade, a partir daí é feito o plano de
negócio e depois a formalização”,
explica a analista. Cerca de 27%
das microempresas encerram
suas atividades no primeiro ano.
Pinda é uma cidade que vem
crescendo no setor microempreendedor. “Há uma grande
procura pelo Sebrae, na unidade
móvel, no posto e na Associação
Comercial. Vemos que existe essa
necessidade da cidade para se
capacitar”.
De acordo com o Portal do
Microempreendedor, até fevereiro
de 2015 a cidade somava 2.692
MEIs.
Mais informações no Posto Sebrae, localizado no PAT da cidade
na av. Albuquerque Lins, São
Benedito – Pindamonhangaba.

Sebrae Móvel atendeu moradores de Pindamonhangaba

Comunidade Cerâmica comemora
plantio e adoção de mudas
A

primeira adoção e plantio de mudas no Cerâmica foi realizada no

sábado (11). A mobilização envolveu integrantes do Projeto
Cerâmica, moradores, colaboDivulgação

radores e a Prefeitura de Pindamonhangaba.
A fundação Fórmula Cultural fez o plantio de 400 mudas de árvores.O plantio teve
a participação dos atletas do
futebol sub 17 do Cerâmica e
também do Bonsucesso, que
serão os agentes fortalecedores da iniciativa junto aos próprios moradores.
Além dos atletas, no início
do mês de março houve a colaboração dos alunos da escola

municipal Professor Orlando
Pires, auxiliando com o plantio
das primeiras 68 mudas.
O encontro contou com a
participação da bióloga Ágatha Coqueti, responsável técnica do programa da ASM
- Área de Soltura Monitorada, parceria da Fazenda Nova
Gokula e Ibama. Ela explanou
a importância das aves dentro
do ciclo da preservação das
florestas e das águas, tema
central de nossa ação.

Integrantes da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba,
rede que dissemina o SAF –
Sistema Agro Florestal na região, a prestigiaram os encontros e fizeram sua adoção.
Além disso, a ONG Centro
Cultural Meta Social, realizou
uma atividade relativa às questões do empreendedorismo e o
despertar na comunidade como
meio de inserção social e geração de renda, que contou com o
público feminino do bairro.
Divulgação

Moradores do Cerâmica e Bonsucesso
Divulgação

Árvore é plantada no Cerâmica

Crianças que participaram do plantio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por intermédio da Secretaria de Administração, nos termos da legislação vigente, torna
pública a relação final dos inscritos e a convocação para a prova objetiva do Processo Seletivo para contratação por tempo
determinado para o Programa Estação Juventude.
LOCAL DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
ESCOLA DOUTOR ANDRÉ FRANCO MONTORO
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 520 – bairro: CRISPIM PINDAMONHANGABA/SP CEP: 12402-010
DATA e HORÁRIO:
DATA DA APLICAÇÃO DA PROVA: 26 de ABRIL de 2015
HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES: 08h00
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 09h00
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos
do horário de fechamento dos portões, munido de caneta transparente de tinta azul ou preta, lápis preto, borracha; e deverá
apresentar o original de um dos seguintes documentos:
- Cédula de Identidade (RG);
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97;
- Passaporte;
- Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido.
- Emprego de ASSISTENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE:

Código

NOME

A-01

ADRIANA FERREIRA HOLZLSAUER DINIZ

A-02

ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

A-03

ALEXANDRE DA SILVA MOREIRA

A-04

ALINE GRASIELE DE OLIVEIRA CLARO

A-05

ALLIGTON AURELIO DE SOUZA

A-06

ANA LETICIA GOES RIBEIRO DO VALE

A-07

ANDERSON DE CAMARGO LEITE

A-08

ANGÉLICA AMORIM COQUETTI APOLINÁRIO

A-09

ANGELO MARCELO DE AQUINO GOMES

A-10

ARIELI CONSTÂNCIO PINTO OLIVEIRA

A-11

CAIO DOS SANTOS PROCOPIO

A-12

CAMILA DE OLIVEIRA GONÇALVES

A-13

CARLOS EDUARDO A. REZENDE

A-14

CARMEN CECILIA BAENNINGER

A-15

CLÁUDIA RAZZANTE

A-16

DIEGO DANILO ALVES

A-17

ELIANE ALVES

A-18

ELLEN DA SILVA SOUZA

A-19

ERISLAINE MENDES SOARES FERREIRA

A-20

FABIANA FONSECA SANTOS

A-21

FABIANA ROSA ROSSI

A-22

FRANCISCO BEZERRA NETO

A-23

GIOVANA RODRIGUES DE SOUZA

A-24

HELDER CORRÊA GALVÃO

A-25

IARA DE ALMEIDA HERMIDA

A-26

ISABEL DE OLIVEIRA NAGAHASHI

A-27

ISABELLA CARLOTA MAZIERO LOUZADA GOMES

A-28

IZAMARA MONTEIRO

A-29

JHONATAN SILVA

A-30

JOYCE MEIRELES MOURA

A-31

LARYSSA BRANDÃO ARANTES DE SOUZA

A-32

LIDIANE DE CARVALHO ARAGÃO

A-33

LUANA ALVES MEDEJI

A-34

LUCIANA ANTUNES PIRES

A-35

LUCILENE FERREIRA DE PAULA

A-36

LUIZA SALGADO CORREIA

A-37

LUZINETH APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO

A-38

MARCELA MANTOVANI TEIXEIRA

A-39

MARIA DO ESPIRITO SANTO

A-40

MARIA ROSALINA PIORINO DE SOUZA

A-41

MARIELLI PEDROSO ROCHA SILVA

A-42

MICHEL LOURENÇO

A-43

OTÁVIO AUGUSTO GOMES MONTEIRO

A-44

PALOMA MILENA FERREIRA MACIEL

A-45

PAMELA CLIVE SANTOS MOREIRA

A-46

PATRICIA VERISSIMO LEITE TEIXEIRA

A-47

PAULA DE OLIVEIRA LUCCI

A-48

PAULO VICTOR SOUZA DA SILVA

A-49

PEDRO PEREIRA MONTEIRO DA SILVA

A-50

RENATA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

A-51

SARITTA MARIA SILVA SALGADO GONÇALVES

A-52

SHIRLEY DE QUEIROZ ALVES

A-53

SIMONE APARECIDA LAIOLTI DOS SANTOS

A-54

SIMONE DE LIMA SILVA

A-55

STEPHAN HENRIQUE DOS SANTOS GONÇALVES

A-56

TAINAN CASIMIRO VALENTE

A-57

TATIANA RODRIGUES PARÁ STUCHI

A-58

TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS

A-59

THALITA VALÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

A-60

THIAGO GONÇALVES

A-61

VANESSA SERAFIM SANTOS

A-62

VIVIAN DE CAMPOS LOPES

A-63

VIVIANE DA SILVA LOPES

A-64

WILSON RITCHELLE CAPASSI

A-65

YURI COSTERMANI DA GLÓRIA

- Emprego de COORDENADOR ADJUNTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DA JUVENTUDE:
Código
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07
C-08
C-09
C-10

NOME
ADELAIDE SUSANA CARDOZO
ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS
ADRIANA VANESSA MARCONDES ANTUNES FRANCO
ALESSANDRA DE CARVALHO SOARES SCLAPES
ALINE GRASIELI GOMES GONÇALVES
ANA LÍDIA TEBERGA FROHLICH
ANA LUCIA IKAWA ALMEIDA
ANA PAULA ALVES DA SILVA
ANA PAULA FELIX RIBEIRO
ANA PAULA ZANIN MANTOVANI

C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
C-26
C-27
C-28
C-29
C-30
C-31
C-32
C-33
C-34
C-35
C-36
C-37
C-38
C-39
C-40
C-41
C-42
C-43
C-44
C-45
C-46
C-47
C-48
C-49
C-50
C-51
C-52
C-53
C-54
C-55
C-56
C-57
C-58
C-59
C-60
C-61
C-62
C-63
C-64
C-65
C-66
C-67
C-68
C-69
C-70
C-71
C-72
C-73
C-74
C-75
C-76
C-77
C-78
C-79
C-80
C-81
C-82
C-83
C-84
C-85
C-86
C-87
C-88
C-89
C-90
C-91
C-92
C-93
C-94
C-95
C-96
C-97
C-98
C-99
C-100
C-101
C-102
C-103
C-104
C-105
C-106
C-107
C-108
C-109
C-110
C-111
C-112
C-113

ANDRÉ LUIS DE SOUZA ALVARENGA
ANDREA SILVA COUTO
ANDREZA PAULA CARDOSO SANTOS
ANGÉLICA AMORIM COQUETTI APOLINÁRIO
ANGELO MARCELO DE AQUINO GOMES
ARMINDA APARECIDA DE AGUIAR
BÁRBARA ILÁRIO LOPES
BRENDA LAISA MORAIS
BRUNA ANTUNES PIRES
BRUNA ESCOSSIA
BRUNO JOSÉ LUSTOZA SANTOS GONÇALVES
CAMILA CAROLINA BATISTA DE SOUZA
CAMILA MIRANDA DAS DORES
CARMEN OLIVEIRA PARESQUE
CAROLINA PEREIRA GONÇALVES PINTO
CÁSSIA REGINA PEREIRA
CATARINE LOPES DA SILVA
CLAUDIA LISIANE BOFF PAZ
CLAUDIA PEREIRA DA ROSA
CLAUDIA REGINA DE FREITAS
CLÁUDIA RENATA OLIVEIRA DA SILVA
CRISTIANE DE FÁTIMA LAIOLTI
DAIANE DOS SANTOS FERREIRA
DIEGO MAIA DE CAMPOS SILVA
DIOGO ALTOBELLI DE ALMEIDA VARGAS
EDUARDO MACEDO MONTEIRO
ELAINE DOS SANTOS BARBOSA
ELAINE EDNEIDE DA SILVA
ELIANE PIZZIGATTI DINIZ DE ALMEIDA
ELUZELENA DA COSTA NUNES
ERIKA IZUMI SAWAMURA
EUNICE ALVES DA CRUZ
FABIANA APARECIDA SILVA MONTEIRO LIMA
FABRICIO DA FONSECA CARVALHO
FRITZ ZUCARELI RODRIGUES
GABRIEL SPINELLI MONTEIRO DOS SANTOS
GILVANIA RODRIGUES MIRANDA FIUZA
GISELY JACINTO SILVA
GUILHERME LINDHOLM BARBOSA LESSA
ISABELLA CARLOTA MAZIERO LOUZADA GOMES
JEAN ALVES PEREIRA
JESSICA ARANTES BORGES
JÉSSICA DE OLIVEIRA ESPOLZINO
JÉSSICA MILENE DE CAMPOS SANTOS
JOSE CARLOS DOS SANTOS PINTO
JULIANE RODRIGUES GONÇALVES
JULIETA MELLO REZENDE DE PINHO
KELLY HELENA DOS SANTOS
LAIS NOGUEIRA VER VALEN
LARISSA SOARES OLIVEIRA
LILIAN DA SILVA ANDRADE
LILLYAN BASTOS FERREIRA
LOAMI RODRIGUES DA SILVA
LUIZ HENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO
MÁRCIA VIEIRA MAIA DE REZENDE
MARIA APARECIDA MONTEIRO
MARIA CLARA DE SOUSA RAMOS
MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA GUALTIERI
MARIA DO ESPIRITO SANTO
MARIA LETICIA FLORENÇANO DO NASCIMENTO
MARIANA COELHO PEREIRA
MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
MAURÍCIO FOLTER RODRIGUES
MAURO DA SILVA LOPES JUNIOR
MELANIA RAZZANTE
MICHEL DO NASCIMENTO GALDINO
MILENA DIOGENES BATISTA ALVES
NATÁLIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
NATÁLIA EVELYN DE MELO
NATALIA MOURÃO
NATHALIA C RIBEIRO DE OLIVEIRA
ODHARA GOVINDA DOS SANTOS RAMOS
PATRÍCIA DE CARVALHO ROSA
PATRICIA GARCEZ DE OLIVEIRA
PATRÍCIA PRUDENTE SAMPAIO
PAULA JULIANA RODRIGUES DA SILVA
RAFAELA VICENTE DA SILVA
RAQUEL CAMPOS FONSECA
RAQUEL GOMES
RÉGIS GOMES DE OLIVEIRA
RENATO PEREIRA DE SOUZA
ROBERTA PINHEIRO XAVIER DE OLIVEIRA
RODRIGO DE SOUZA GODOI
RODRIGO ZANARDO CASTILHO
ROSEMEIRE VIEIRA PINTO
SANDRA CRISTINA PEREIRA MACHADO
SHEILA CRISTINE MARCIANO DOS SANTOS
SHEILA LETÍCIA ARRIETA
SHIRLEY QUEROZ ALVES
SIDNEY DOS REIS GOMES
SIMONE FERNANDES GARCIA
SUELLEN STHEFANY DE OLIVIRA
TAINARA GOUVÊA CASARIN
TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS
THATIANE DA ROSA LOPES
TICIANE MARA CAMARGO DA SILVA FLORENCIO
TIFANI FARIAS DE SOUZA
VALQUÍRIA APARECIDA DE OLIVEIRA
VANDERLEIA APARECIDA MANFRIN
VANESSA PARIS DE OLIVEIRA
VANESSA RODRIGUES DA MATTA
VANESSA SERAFIM SANTOS
VIVIANE DA SILVA LOPES

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é publicado o presente Edital.
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2015.
Rosana da Silva Monteiro
Secretária de Administração em exercício
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cidade
Subprefeitura constrói vestiários
em quadra do Mantiqueira
Divulgação

Os moradores do
Mantiqueira e região
contarão com uma
quadra poliesportiva
em breve. No momento estão sendo concluídas as obras dos
vestiários, em fase de
laje. Serão dois vestiários com acessibilidade
para as pessoas com
deficiência, sanitários
e área para troca de
vestuários. Estes locais
terão 74m² e o acabamento será com pisos
em cerâmica e revestimentos.
A quadra recebeu o
fechamento com alambrado. Ela foi construída por meio de parceria entre os governos

Municipal e Federal. O
projeto do Governo Federal não contemplou
os vestiários e a Prefeitura de Pindamonhangaba solicitou que fossem construídos pela
Subprefeitura.
A região de Moreira César tem recebido
vários investimentos
para a prática esportiva. Além de infraestrutura, estão sendo
desenvolvidos projetos no distrito, como o
Programa Atleta do
Futuro, PAF, em parceria com o Sesi, Atletismo Cidadania, com
o apoio da Gerdau, há
cobertura de quadras e
construção de outras.

Comus promove
Conferência e
Pré-Conferências
O Comus - Conselho Municipal de Saúde vai promover a 7ª Conferência Municipal de
Saúde com o tema “Saúde Pública de Qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do
povo brasileiro”. As ações recebem o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba. Antecedendo à solenidade, que vai ocorrer nos dias 12
e 13 de maio, acontecerão as pré-conferências.
A primeira pré-conferência será realizada
nesta sexta-feira (17), no Colégio Bom Jesus,
no centro. No dia 24, será no centro comunitário do Araretama; dia 8 de maio, no centro
comunitário do Ribeirão Grande; dia 15 no
centro comunitário da Cidade Nova, e no dia
22 no Recinto São Vito. Todas acontecerão a
partir das 18 horas.
A abertura da 7ª Conferência será realizada dia 12, no Lar São Judas Tadeu, em frente
ao Bosque da Princesa, às 18 horas, e no dia
13 os trabalhos começam às 8 horas.

Com o término da obra, quadra poderá ser entregue oficialmente para a população do Mantiqueira

Limpeza de córrego evita
problemas à população
Os córregos de Moreira César recebem limpeza
para evitar diversos problemas que podem prejudicar a população. Na
última semana, os funcionários da Subprefeitura
fizeram a limpeza do córrego localizado ao lado da
Terra dos Ipês. Os serviços terminaram nesta semana e a equipe foi para
outros locais do distrito.
A limpeza também é
feita nas margens dos
córregos, assim, problemas como a proliferação
de animais peçonhentos
e demais insetos é evitada. Com este serviço, aumenta-se a vazão da água,
contribuindo com o fluxo
e não ocasiona erosões
nas áreas.

Divulgação

Com o serviço, a vazão da água é aumentada, evitando erosões

Prefeitura atende solicitação de moradores do Jardim Regina
Divulgação

Atendendo solicitações da população,
a Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a cobertura da quadra poliesportiva
do Jardim Regina. Além da cobertura, o
local está recebendo melhorias para que
a comunidade possa usufruir do espaço.
Foi iniciada a troca do alambrado e as
próximas fases serão reforma de piso e
pintura.
Os moradores do Jardim Regina participam de diversos eventos realizados
pela Prefeitura e o último foi o Programa
Nosso Bairro. Com a reforma da quadra,
poderão ser realizadas atividades para
crianças e jovens.
A quadra está recebendo melhorias,
como a troca de alambrado
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Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA
Criado pela Lei Municipal nº. 4.193 de 06/07/2004
Rua Dr. Fausto Vilas Boas, 44 – Vila Bourghese
E-mail: cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br
Edital do Processo de Eleição para os Representantes da Sociedade Civil e
do Poder Público do
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional SUSTENTÁVEL de
Pindamonhangaba/SP (COMSEA)
(Gestão 2015/2017)
A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, e com base
na Lei Municipal n. 5427, de 23 de agosto de 2012, convoca para o credenciamento e inscrição de
candidatos e eleitores visando a participação na Assembléia para a eleição dos representantes da
sociedade civil e dos representantes do poder público, que deverão integrar o Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Pindamonhangaba, Gestão 2015/2017, cujas
normas são regidas pelo presente Edital.

Representante Legal (da instituição)

Artigo 1°. Os interessados em compor o COMSEA deverão participar da assembléia de eleição
para votar, bem como serem votados, observada a seguinte representação:
I – Sociedade civil: oito (8) vagas titulares e oito (8) vagas suplentes, sendo habilitadas pessoas
regularmente integradas aos seguintes setores:
Entidades sindicais, patronais e empregatícias;
Órgãos de classe;
Entidades religiosas;
Entidades populares (associações, sociedade de amigos de bairro e outras, desde que regularmente
constituídas).
II – Poder público municipal: duas (2) vagas titulares e duas (2) vagas suplentes;
III – Poder público estadual: uma (1) vaga de titular e uma (1) vaga de suplente;
Serão habilitados para as vagas do poder público, tanto municipal, quanto estadual, os servidores
que têm atividades correlatas com a atuação do Conselho.

RG: _________________________CPF: __________________________________
Telefone para contato: __________________________________________________
Email:_______________________________________________________________       

Nome (titular): ________________________________________________________
RG: ________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________________________________________
Email:_______________________________________________________________
Nome (suplente): ______________________________________________________
RG: ______________________CPF: ______________________________________

Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral:
José Elias de Castro Neto, Maria Cristina Pereira da Luz, Maria Rita Brasil dos Santos e Paula
Prado Galvão César.

Email: _______________________________________________________________

Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos e eleitores, de acordo com os
critérios definidos neste edital;
II - Organizar as listas de candidatos e eleitores e validar as cédulas de votação;
III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e resolver os casos omissos deste
edital;
VI - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VII - Fazer publicar todos os atos deste edital no Jornal Tribuna do Norte.

Pindamonhangaba, ______ de ____________________________________ de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.435, DE 26 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Eduardo Kogempa da Costa, assessor de
gabinete, para substituir a Sra. Andrea Freitas Pinto de França, Diretora do Departamento
de Administração da Educação, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo
de férias, de 07 de abril a 05 de maio de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

__________________________________

__________________________________

(assinatura do primeiro indicado)

(assinatura do segundo indicado)

_____________________________________

II – DO CREDENCIAMENTO E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES
PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA

(assinatura do Representante Legal)

Artigo 4º. O pedido de credenciamento para a assembleia será feito de  17/04/2015 a 24/04/2015,
à Rua Deputado Claro Cesar, 53, Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 11 horas e das
14 às 16 horas.
Parágrafo 1o – Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo 2o – Os eleitores para os representantes da sociedade civil serão os mesmos indicados
como candidatos às vagas correspondentes;
Parágrafo 3o – Os servidores públicos com atividades ligadas ao Conselho poderão se inscrever
como eleitores para os candidatos representantes do poder público municipal e estadual, mediante
ficha de inscrição própria (anexo 3).
Artigo 5°. Deverá ser apresentado no momento da inscrição:
I – Ficha de inscrição (conforme modelos: anexos 1, 2 ou 3);
II – Cópias simples dos seguintes documentos: RG e CPF (apenas para os candidatos);
III – Ofício de encaminhamento do candidato.
III - DA ELEIÇÃO

ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA

Instituição: ______________________________________________________________   
Endereço Completo: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

Candidato para o processo eleitoral:

Artigo 7º. Participarão da eleição os candidatos com seus cadastramentos e inscrições devidamente
deferidos pela Comissão Eleitoral.
IV - DA APURAÇÃO

Nome: _________________________________________________________________

Artigo 8º - A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação e o resultado será
divulgado imediatamente.

RG: ________________________CPF: ______________________________________

V- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Endereço: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Artigo 9º. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação
do edital, prazos e formas de acesso.

Telefones para contato: ____________________________________________________

Artigo 10º. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.

Email:___________________________________________________________________

Artigo 11. A posse dos novos Conselheiros e a eleição da diretoria serão agendados posteriormente.

Descreva ações de sua atuação profissional relacionadas ao Conselho:

Artigo 12. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

________________________________________________________________ ______________
______________________________________________________________________________

RESUMO DAS DATAS

________________________________________________________________ ______________
______________________________________________________________________________

Publicação do Edital

17/04/2015

Período de inscrição

17/04/2015 a
24/04/2015

Publicação da lista dos inscritos

28/04/2015

Assembléia para a Eleição

30/04/2015

Publicação do resultado da eleição
dos conselheiros
Posse dos eleitos e eleição da
diretoria

______________________________________________________________________________

Pindamonhangaba, ______ de ______________________________ de 2015.
_____________________________________
(assinatura do candidato)

ANEXO 3 - FICHA DE INSCRIÇÃO DE ELEITOR PARA
OS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Inscrição para eleitor:

05/05/2015
A ser
agendado

Nome: ____________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: _____________________________________
Endereço: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Telefones para contato: ______________________________________________________

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO

Email:_____________________________________________________________________

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Instituição: _______________________________________________________________   
(

) órgãos de classe

(

) entidades

religiosas

Instituição em que trabalha: ___________________________________________________
Cargo ou função: ___________________________________________________________
Endereço Completo: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________

( ) entidades populares (associações, sociedades de amigos de bairro e outras, devidamente

Telefone de contato: ________________________________________________________

constituída)

Email: ___________________________________________________________________

Endereço Completo:____________________________________________________
____________________________________________________________________
Telefone de contato: ___________________________________________________
Email: _______________________________________________________________

PORTARIA GERAL Nº 4.438, DE 08 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Lilian Dale Policarpo Lemes, Oficial de
Administração, para substituir o Sr. José Esaur de Freitas, Coordenador Administrativo da
Subprefeitura, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 07
a 26 de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretária de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

CANDIDATOS REPRESENTANTES DE PODER PÚBLICO

Telefone de contato: ______________________________________________________

Artigo 6º - A Eleição será realizada no dia 30/04/2015, às 14h, na Casa dos Conselhos Municipais,
à Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro.
Parágrafo único: O processo eleitoral se dará em dois momentos:
Eleição dos representantes da sociedade civil;
Eleição dos representantes do poder público.

) entidades sindicais/patronais/empregatícias

PORTARIA GERAL Nº 4.433, DE 26 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Rafael Lamana, assessor técnico, para substituir a Sra. Vânia
Cristina Fernandes, Diretora do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, durante
o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 11 a 25 de março de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Telefone para contato: __________________________________________________

I - DA COMISSÃO ELEITORAL

(

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Nome: ______________________________________________________________

Indicados para o processo eleitoral:

REGIMENTO ELEITORAL

17 DE ABRIL de 2015

Pindamonhangaba, _______ de ______________________________________ de 2015.
_____________________________________
(assinatura do eleitor)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.436, DE 27 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Portaria Geral nº 4.080, de 31 de julho de 2013, que constitui o CONSELHO
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FHIS, na
representação a seguir indicada que passa a vigorar com a seguinte redação:
I - REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
a)
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
– Marcos Antonio Guerrero
– Ezequiel Tomé Braça
Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba
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variedades
Conversa de Botequim no Lions Clube
O carnaval passou, mas o
bloco Pé na Cova continua
com tudo. Neste sábado (18),
a agremiação realiza o evento
“Conversa de Botequim” – uma
noite de bate papo agradável
com os amigos, onde serão servidas diversas porções (incluso

no ingresso), boa música e bebida (à parte do valor da entrada). O evento acontece das 20
horas à meia-noite, na sede do
Lions Clube e os ingressos custam R$ 15.
O som fica por conta de Vanessa Acústico e, para as crian-

ças, haverá “área vip”.
Como a maioria de seus
eventos, esta iniciativa também é beneficente e vai ajudar
o Lar São Vicente de Paulo –
por isso, é solicitado contribuir
com um pacote de fralda geriátrica.

Divulgação

Divulgação

Mazzaropi produziu mais de 30 filmes

MEMÓRIA
O evento acontece das 20 horas à meia-noite no Lions Clube e os ingressos custam R$ 15

Banda Rodeio toca no Opera Mix
Nesta sexta-feira (17), o
Ópera Mix traz a Banda Rodeio com o melhor do sertanejo a partir das 23 horas.
Haverá promoção de dou-

blevodka – na compra de
um combo de Smirnoff ganhe mais uma garrafa.
Também haverá DJ Bruno e surpresa no longe. Mu-

lher é VIP até a uma da manhã. Listas podem ser feitas
inbox no face oficial da casa
ou pelo whatsapp 991494978.
Divulgação

Em homenagem ao
aniversário de Amácio
Mazzaropi, que produziu mais de 30 filmes em
vida, o Instituto e Museu
Mazzaropi, de Taubaté, realiza a 22ª edição
da Semana Mazzaropi,
marcada por exposições,
shows e festival gastronômico com pratos
típicos da região, entre
outras atividades.
O Shopping Pátio
Pinda também participa
dessa iniciativa. Entre
os dias 23 e 30 de abril,
receberá a exposição de
tirinhas do artista Bruno Fonseca. As obras
trazem temas da atualidade baseadas no per-

Show sertanejo
com a Banda
Rodeio começa a
partir das 23 horas

Palestra gratuita
na Unisal no sábado
A Unisal realiza neste sábado (18), uma palestra gratuita sobre carreira com Marcos
Vono. O evento acontece a partir das 9h30, no polo de Pindamonhangaba.
Graduado em psicologia e
com certificação internacional
em Coaching, Marcos ministra
palestra nas áreas de Recursos
Humanos e Carreiras. O evento
é direcionado para quem busca
uma oportunidade no mercado

Exposição
Mazzaropi no
Pátio Pinda

e quem busca impulsionar a
carreira.
O polo Unisal em Pindamonhangaba fica na rua João
Bosco, 873, Santana. As inscrições podem ser feitas no www.
unisal.br/palestra-pos.
Marcos Vono ministra
palestra nas áreas de
Recursos Humanos e
Carreiras

sonagem Jeca Tatu, um
dos grandes destaques
da carreira de Mazzaropi. Nos dias 25 e 26,
o shopping recebe o
artista para a realização
de caricaturas, das 17
às 19 horas, próximo à
exposição. “Promover a
difusão das questões culturais da região é uma
forma decontribuirmos
para o fortalecimento e a
preservação da história
local”, destaca o gerente geral do Shopping,
Adriano Nogueira.
Falecido em 13 de junho de 1981, Mazzaropi
foi enterrado no cemitério municipal de Pindamonhangaba.

Divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 098/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) VERA LUCIA DE PAULA
responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO GANDARA MARTINS, nº S/N., Quadra E-01,
Lote 013 Bairro ARARETAMA, inscrito no município sob as siglas SO23.04.05.024.000
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

Tribuna do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.437, DE 08 DE ABRIL DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosana da Silva Monteiro, Diretor do
Departamento de Administração, para substituir o Sr. Edson Macedo de Gouvêa, Secretário
de Administração, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de
08 a 27 de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Rosana da Silva Monteiro
Respondendo pela Secretária de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de abril de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.457, DE 23 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, NOMEIA os senhores: Carlos Daniel Zenha de Toledo (Presidente), Rafael Lamana e
Monique Mara Mimoso Dias (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar desvio de materiais do almoxarifado central,
conforme Inquérito Policial 644/1/2014, envolvendo a servidora Rosemery Moreira Dias, Processo
Interno nº 36009/2014 e 5559/2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 097/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 4ª reunião
Extraordinária de 2015, a realizar - se:
Dia:

22/04/2015

Horário:

8h30

Local:

Casa dos Conselhos

PORTARIA INTERNA Nº 9.456, DE 23 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, NOMEIA os senhores: Fernanda Cristina Pedersoli (Presidente), Carolina Pereira
Gonçalves Pinto e Rosana Cabral de Paiva (membros), para comporem a comissão de abertura
de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar resistência injustificada quanto a
processos sob sua guarda e condutas desidiosas do servidor Marcelo Chinachi Pereira, conforme
relatado nos Processos nºs 5930/2014 e 26648/2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada a Portaria Interna nº 9.328, de 25 de novembro
de 2013.
Pindamonhangaba, 23 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PAUTA
 Deliberação sobre o Plano de Ação 2015

Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a
justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PORTARIA GERAL Nº 4.434, DE 26 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Rosimeire Celeste da Silva, Diretora do Departamento de Obras
e Serviços de Moreira César, para substituir o Sr. Manoel Pereira dos Santos, Subprefeito do
Distrito de Moreira César, durante o período em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de
07 a 26 de abril de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) PAULO SERGIO RODRIGUES
FLORIANO responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO GANDARA MARTINS, nº S/N., Quadra
E-01, Lote 016 Bairro ARARETAMA, inscrito no município sob as siglas SO23.04.05.021.000 para
que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.455, DE 23 DE MARÇO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, NOMEIA os senhores: Lorival Vighy Almeida (Presidente), Thaiane
Tercília dos Santos Vieira e Elaine Cristina Ferreira (membros), para comporem a comissão
de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar descumprimento
de ordens superiores e não cumprimento das atribuições de seu cargo, em face do servidor
Jemilson dos Santos, conforme relatado no Processo nº 11442/14.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de março de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de março de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Após conquista, futsal feminino
foca nos Jogos Regionais
Divulgação

O futsal feminino de Pindamonhangaba foi vice-campeão
da Copa Mantiqueira, organizado pela Liga de Campos do Jordão. As atletas de Pinda ﬁzeram
cinco jogos, tendo três vitórias,
um empate e uma derrota. A
ﬁnal ocorreu em São Bento do
Sapucaí e a cidade enfrentou
o Água Branca, de Campos do
Jordão.
De acordo com o técnico, as
jogadoras estão se preparando
para os Jogos Regionais e outros

campeonatos. Os treinos são realizados no ginásio do Alto Tabaú, às terças e quintas-feiras, a
partir das 20 horas.
O futsal de Pindamonhangaba é representado apenas por
atletas da cidade, dando oportunidade às garotas das turmas de
base de vestir a camisa e participar de vários campeonatos, com
isso, muitos talentos são revelados. Quem quiser conhecer os
trabalhos pode comparecer aos
treinos.

FUTSAL MASCULINO
ESTREIA NO PAULISTA

Time vai intensiﬁcar treinamentos para a competição regional

Reforma em campo
beneﬁcia boleiros do Feital
O campo de futebol do
Vista Alegre, no Feital, está
recebendo melhorias para
que os moradores possam
utilizá-lo novamente. De
acordo com informações
da Subprefeitura, foi feita
a retirada de braquiária;
nivelamento do campo;
reforma dos vestiários;
substituição de portas;
revisão da parte elétrica;
nova rede de esgoto; pintura no gramado e haverá
nova pintura nas demais
áreas do campo. Com a
conclusão destes serviços
no campo do Vista Alegre,
a comunidade poderá promover partidas no local.
Os serviços são executados por proﬁssionais da
Subprefeitura.
O investimento na área
esportiva tem sido uma das
preocupações da administração municipal.

Divulgação

A torcida do futsal masculino de
Pinda pode acompanhar o desempenho da equipe no Paulista. O time
estreou nesta competição na noite
de quinta-feira (16), em Espírito
Santo do Pinhal. A próxima partida
acontece no dia 24, no ginásio do
Alto Tabaú, às 21 horas, quando
enfrenta o Cruzeiro.
A competição conta com
quatro chaves, e além dos times
citados anteriormente Pinda
ainda vai enfrentar os times de
Paraibuna e Bragança Paulista na
fase de grupos.

Os jogadores pindenses
treinam às segundas, quartas e
sextas-feiras no ginásio do Alto
Tabaú, das 18 às 20 horas. Além
de realizarem treinos especíﬁcos.
“Estamos orgulhosos de nossos atletas, o esporte em Pinda é
para todos. A cidade está sendo
representada em várias competições e ﬁcamos felizes com a
dedicação de cada um. O Paulista
é um campeonato importante
e sabemos do empenho de cada
um”, comenta o prefeito de Pindamonhangaba.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA PELOS
CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA CIDADE:
CAMPEONATO SUB 11 – Sábado (18)
8h30
8h30
8h30
8h30

–
–
–
–

Santos X Ferroviária – Local: Aﬁzp
São Paulo X Terra dos Ipês – Local: Morumbi Pindense
Gerezim X Unidos do Ipê – Local: Azeredo
Etna X Jardim Regina – Local: Machadão

CAMPEONATO SUB 15 – Sábado (18)
9h30 – Fluminense X São Paulo – Local: Ramirão
9h30 – Etna X Jardim Regina – Local: Machadão
9h30 – Gerezim X Santos – Local: Azeredo
COPA PEDRO ROSA DA SILVA – SUB 20 – Domingo (19)
8h30 – Sapopemba X Independente – Local: Azeredo
10h30 – Mombaça X Rosário – Local: Bosque
CAMPEONATO SÊNIOR 40 – Domingo (19)

Funcionários constroem nova rede de esgoto
Divulgação

8h30 – Cidade Nova X Independente – Local: Cidade Nova
8h30 – Bela Vista X São Paulo – Local: Bairro das Campinas
10h – Terra dos Ipês X Pindense – Local: Macedão
8h30 – Andrada X Fluminense – Local: Aﬁzp
8h30 – Imperial X Bandeirante – Local: Ramirão
8h30 – Estrela X Rosário – Local: Bosque
CAMPEONATO 2ª DIVISÃO – Domingo (19)

CHAVE A
10h30 –Santa Cecília X Jardim Eloyna – Local: Santa Cecília
10h30 – Maricá X 100 nome – Local: Maricá
10h30 – Bela Vista X Unidos do Araretama – Local: B. das Campinas
15h – Campo Alegre X Jardim Regina – Local: Quirinão
15h – Real Castolira X União R 8 – Local: Santa Cecilia
10h30 – Santa Cruz X Cidade Nova – Local: Azeredo

Novo gramado é ideal para a prática do esporte

CHAVE B
10h30 – Flamengo X Santos – Local: Aﬁzp
10h30 – Fluminense X Unidos Azuis – Local: Ramirão
10h30 – Ramos X Juventus – Local: Ramos
10h30 – Unidos do Jd. Princesa X Moreira César – Local: Vila Rica
10h30 – Cidade Jardim X Galáticos – Local: Colorado

SEXTA-FEIRA

pindamonhangaba
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esportes
Tribuna do Norte
Divulgação

Prefeito e secretário de Esportes de Pindamonhangaba participaram da cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado

Pinda é homenageada por
oferecer ‘Esporte para Todos’
Com a administração municipal, o “Esporte é para Todos”.
A Prefeitura incentiva a prática
de atividade esportiva em todas
as idades, além de oferecer várias opções de lazer. Por atender
a população de forma plena e
igualitária o gestor municipal da
pasta recebeu uma homenagem
da Assembleia Legislativa. O secretário de Juventude, Esportes
e Lazer agradece aos professores pelo excelente trabalho que
desempenham.
Pindamonhangaba é representada em diversas competições apenas por atletas da cidade, revelados nas escolinhas
e nas categorias de base. São
atendidos 11 mil alunos, matriculados em uma das 12 modalidades esportivas oferecidas ou
nas turmas de Lazer, espalhadas
por toda a cidade, com aulas de
ginástica, alongamento, entre
outras.
A homenagem ocorreu em
sessão solene na abertura do V
Seminário Esporte, Atividade
Física e Saúde, na Assembleia
Legislativa, na noite de segunda-feira (13). O prefeito de Pin-

Treinamento de ginástica

Divulgação

damonhangaba foi convidado
a compor a mesa e chamado
para receber o prêmio. Durante
Divulgação

a cerimônia também foram homenageadas as seguintes personalidades: Nádia Campeão, vice
-prefeita de São Paulo; Georgios
Stylianos Hatzidakis, gerente
administrativo da Confederação Brasileira de Atletismo, e o
coronel Sebastião Alberto Corrêa de Carvalho.
“Além das 11 mil pessoas que
atendemos, sendo matriculadas
em nossos centros esportivos,
ginásios ou nos bairros, também
atendemos mais 6 mil pessoas
em nossos eventos. Agradeço à
equipe da secretaria, que se empenha a cada dia para oferecer
o melhor à nossa população”,
disse o secretário durante a solenidade.
O prefeito de Pindamonhangaba revela que o reconhecimento vem comprovar o bom
trabalho que a administração
municipal tem feito, investido
em pessoas da cidade, formando atletas dentro de casa. O Esporte e o Lazer são importantes

porque oferecemos qualidade de
vida para todos, desde a categoria infantil até a melhor idade.

Hidroginástica
na piscina do
Centro Esportivo
‘João do Pulo’

Os professores da Secretaria
de Juventude, Esportes e Lazer
também tiveram a oportunidade de conferir as atividades do
seminário. As ações terminaram
na quinta-feira (16).
O Seminário
na Assembleia
Este evento tem como objetivo proporcionar momentos
de reflexão sobre a importância do esporte na vida das pessoas, além de contribuir com a
capacitação de esportistas para
elaboração de políticas públicas
nos municípios.
Profissionais de Educação
Física e também de outras áreas têm a oportunidade de conferir as palestras. A abertura do
evento contou com a palestra de
Nádia Campeão, e a temática foi
“Olimpíada - 2016 no Brasil”.
O evento vai reunir mais de 10
--mil atletas de 205 países, distribuídos em 42 esportes.
Divulgação

Escolinha de voleibol

