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Horta Orgânica 
vai beneficiar 
crianças e jovens 
do ‘Salesianos’

O Instituto Sale-
sianos de Pindamo-
nhangaba encontrou 
uma alternativa para 
arrecadar fundos para 
a implantação de uma 
Horta Orgânica, que 
vai benefi ciar crian-

ças, adolescentes e jo-
vens atendidos pelos 
programas socioassis-
tenciais da instituição. 
Trata-se de uma espé-
cie de “vaquinha onli-
ne” – modalidade que 
permite aos interes-

sados contribuirem 
por meio de boleto 
ou cartão de crédito. 
A quantia arrecadada 
será entregue à ins-
tituição no dia 13 de 
maio. A meta é alcan-
çar R$ 3 mil.

Fatec abre 200 vagas na cidade

DIA DO TRABALHO É 
COMEMORADO EM PINDA

Para associados do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhanga-
ba - CUT - haverá comemoração 
alusiva ao Dia do Trabalho na sede 
do Sindicato na sexta-feira (1º/5), a 
partir das 9 horas. Na ocasião, serão 
sorteadas nove motocicletas e um 

veículo Gol, versão Trend, comple-
to. Já para os membros do Sindicato 
dos Servidores Públicos de Pinda-
monhangaba, a festa começará às 10 
horas e acontecerá na Casa da Ami-
zade. Após um show, será servido 
almoço.

FERROVIÁRIA 
SEDIA FEIRA DE 
ARTESANATO

Neste domingo (3/5), a Asso-
ciação Atlética Ferroviária sedia 
a  24ª edição da Feira de Artesa-
nato. Além de 110 artesãos, ins-
tituições como Lar São Vicente 
de Paulo, Grupo Espírita Paz 
e Luz, Casa de Apoio Sol Nas-
cente, SOS, Projeto Cerâmica, 
Associação dos Defi cientes Fí-
sicos, Casa Transitória Fabiano 
de Cristo e Instituto Dialogare 
estarão presentes. 

CASA DO CAMINHO 
PROMOVE DIÁLOGO 
SOBRE EVANGELHO

Estudantes que 
buscam uma vaga 
na Fatec -  Facul-
dade de Tecnolo-
gia de Pindamo-
nhangaba - para 
o segundo semes-
tre de 2015 devem 
fi car atentos: as 
inscrições para o 
vestibular abrem 
no dia 5 de maio 
e vão até 9 de ju-
nho. Para par-
ticipar é preciso 
efetuar inscrição 
e x c l u s i v a m e n -
te pela internet, 
onde é preenchi-
da uma fi cha e 
um formulário 
socioeconômico. 
O pagamento da 
taxa é feito via 
boleto no valor de 
R$ 70.
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Divulgação

Alunos devem fazer 
cadastro pelo site da 
instituição entre os dias 
5 de maio e 9 de junho

PROMOTORAS LEGAIS POPULARES - Interessadas em participar 
do 5º curso de Promotoras Legais Populares têm até quinta-feira (30) 
para se inscrever. O curso e a inscrição são gratuitos. PÁGINA 3
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* José Valdez de Castro MouraVaNguaRDa lITERáRIa
* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante 
das Universidades de Bonn,  Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Pro-

fessor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

homEm X FiLoSoFia X TECnoLogia

Divulgação
Durante a festa em comemora-

ção ao Dia Do Trabalho, celebrado 
em 1º de maio, o Sindicato dos Me-
talúrgicos de Pindamonhangaba 
sorteará nove motos Honda CG 
Fan 125 KS e um veículo Volkswa-
gen Gol 6ª geração, versão Trend, 
completo.

O sorteio é exclusivo para as-
sociados, incluindo os sócios do 
Comitê Sindical dos Aposentados 
Metalúrgicos. Não é necessário se 
inscrever.

A festa acontece nesta sexta-fei-
ra (1º/5), na Sede do Sindicato, a 
partir das 9 horas. Assim como no 
ano passado, cada Comitê Sindical 
vai fazer a confraternização com 
os trabalhadores da sua fábrica. A 
data e o local de cada uma serão di-
vulgadas pelos dirigentes.

Segundo o presidente do sindi-
cato, Renato Mamão, a decisão de 
sortear os prêmios segue compro-
misso assumido com a categoria 
em 2013, no plano de reestrutura-
ção da instituição.

“O que o Sindicato prometeu, 
vai cumprir. Vamos continuar va-

ServidoreS públicoS também comemoram a data

desde o século Vi  aC a 
filosofia passou a circunscre-
ver o conhecimento da época 
com explicações considera-
das racionais, visto que, em 
sendo a mesma expressão 
do exercício da razão, esta 
indagava a natureza e obti-
nha as possíveis respostas 
aos denominados problemas 
teóricos. E, assim permane-
ceu até o século XVI e, com 
o advento da Ciência Moder-
na, filosofia e ciência forma-
vam um campo único, racio-
nal. No entanto, já no início 
da era Moderna (séculos XVI 
e XVII), Descartes e Bacon, 
ambos filósofos, formularam 

o dito lema da técnica, de-
monstrado nas palavras de 
Descartes: ”Pela Ciência e 
pela Técnica o ser humano 
irá se converter em senhor e 
possuidor da natureza”, algo 
semelhante com o que Ba-
con e Foucault, mais recen-
temente, nos dizem: ”Saber 
é Poder”. 

Essa visão da técnica 
como instrumento ou mesmo 
um meio de poder, sabemos 
nós, foi adotada pelos filó-
sofos iluministas do século 
XVIII que ligaram tal visão à 
ideia de progresso, ao papel 
libertador do conhecimento, 
ou seja: libertando o homem 

do obscurantismo da igno-
rância, transformando-o em 
racional e livre, fato que ain-
da conserva a sua razão de 
ser. Então, esse novo tipo 
de “homem tecnológico”, 
de qualquer forma, fala da 
Ciência e da Técnica a par-
tir de um mesmo lugar e 
ponto de vista: o lugar é o 
homem e o ponto de vista 
é ele também; o parâme-
tro é a Ciência e, a Técni-
ca instrumento e meio de 
poder. Aqui, temos a opor-
tunidade de apreciar dois 
fatos interessantes: em 
primeiro lugar, os critérios 
de avaliação dos comporta-

mentos humanos atualiza-
dos pela ciência passaram 
a substituir, aos poucos, 
os critérios fundados na 
religião e nos sistemas fi-
losóficos; em segundo lu-
gar, verificamos que, com a 
tecnologia e seus avanços, 
paradoxalmente aconteceu 
o contrário: o homem se 
afasta progressivamente 
da natureza. Perguntamos: 
onde fica a filosofia nessa 
tempestade toda, no seu pa-
pel importante de articulação 
cultural com os demais sabe-
res? Onde fica o seu papel 
de articulação do indivíduo 
enquanto personagem social 

e o seu reconhecimento de 
identidade social e a com-
preensão crítica da relação 
homem-mundo? 

Cremos que é de capital 
importância que se coloque 
bem claro que a dimensão 
filosófica do conhecimento 
não desapareceu com o de-
senvolvimento espetacular 
da razão científica. Ambas 
se desenvolveram de manei-
ra espantosa no século XX. 
Transformaram a concep-
ção de Ciência! Isto gra-
ças ao fato de colocarem o 
instrumento da interpreta-
ção ou significação que os 
sujeitos atribuem aos seus 

atos. O homem é, ao mes-
mo tempo, sujeito e obje-
to do conhecimento! E, no 
momento histórico em que 
vivemos, no novo milênio, 
a nosso ver, a solução dos 
complexos problemas e 
desafios que vivemos, não 
podem ter como expectati-
va a solução de tantos pro-
blemas tão somente pelo 
viés da Tecnologia. Há que 
se pensar no HOMEM, inter-
pretando o significado das 
suas ações, colocando-o no 
centro (visão ANTROPOCÊN-
TRICA!!!) para onde devem 
convergir os efeitos do pro-
gresso.

Seis meses após realizar um mega Feirão Limpa 
Nome, a Serasa promove a segunda edição do 
evento – uma boa notícia aos brasileiros endi-

vidados esta semana. O evento, que começou ontem em 
São Paulo, encerra as atividades físicas no sábado (2), 
porém quem está endividado pode renegociar até dia 
8 de maio pela plataforma online http://www.serasa-
consumidor.com.br/limpa-nome-online./. Embora seja 
realizado na capital paulista, a oportunidade vale para 
todos os brasileiros.

Assim, de agora até a data, é bom já juntar os carnês 
e fazer a lista das dívidas.

O órgão informou que podem ser oferecidos descon-
tos e condições de pagamento especiais para que os ina-
dimplentes coloquem a vida financeira em ordem. Nas 
edições anteriores, os descontos chegaram a 95%.

Na oportunidade, as pessoas poderão renegociar as 
dívidas diretamente com as próprias credoras, que de-
vem apresentar planos individuais, com o objetivo de 
facilitar a conversa e proporcionar um bom resultado 
ao final do acordo.

Pode ser uma grande oportunidade para as pessoas 
que não têm conseguido quitar dívidas de qualquer na-
tureza.

Um levantamento feito pela própria instituição no 
fim de 2014, revelou que cerca de 2% dos cheques emi-
tidos não têm fundos.

Segundo o Serasa, de janeiro a dezembro de 2014, 
aproximadamente 15 milhões de cheques foram devol-
vidos. De acordo com especialistas, a ausência de fun-
dos é um reflexo da situação do país e motivada por di-
versos fatores econômicos, como inflação elevada, juros 
altos, estagnação econômica, baixos salários e falta de 
emprego – o que, aliás, ensaiou uma recuperação, mas, 
ainda, nada significativo.

A situação pode se agravar se os consumidores não 
forem conscientes este ano. Passado o período ‘negro’, 
com os filhos já matriculados, o IPVA já pago, o IPTU 
bem encaminhado, e sanadas total ou, ao menos, par-
cialmente, as dívidas de festas e presentes de final do 
ano, está na hora de colocar a cabeça no lugar e evitar 
novos endividamentos.

Algumas empresas, sobretudo públicas, costumam 
adiantar a primeira parcela do 13º para o final de junho. 
Isso porque a arrecadação pública do primeiro semestre 
é superior a do segundo. Deste modo, os especialistas 
aconselham guardar este dinheiro para futuras despe-
sas ou quitar carnês atrasados ou em andamento, apro-
veitando assim a maneira de eliminar juros e multas.

O Feirão da Serasa vem, novamente, em ótimo mo-
mento. Com economia enfraquecida e consumidor com 
cabeça nas nuvens, a situação fica vulnerável. É preciso 
ter cautela e prudência antes de se endividar, porém se 
a circunstância se agravar, a renegociação é o melhor 
caminho.

Mais uma oportunidade

Moradores podem 
renegociar dívidas

Sindicato dos Metalúrgicos 
sorteia carro e motos na sexta

Gerdau               2 motos
Confab Tubos / Socotherm   1
Confab Equipamentos       1
Novelis           1
Incomisa                          1
Bundy / Novametal              1
Tecpar / Latasa / Tecn-Serv  1
Demais empresas          1

lorizando o sócio da entidade”, 
disse.

As listas com os nomes dos só-
cios e a numeração de cada um es-
tarão disponíveis para consulta no 
momento do sorteio. Para deixar a 
premiação mais igualitária, a dire-
ção do Sindicato decidiu distribuir 
as nove motos entre as fábricas. 

Confira a divisão:

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pin-
damonhangaba vai comemorar o Dia do Trabalho com festa 
nesta sexta-feira, 1º de maio. O evento começa às 10 horas 
com um show e, ao meio-dia, haverá um almoço para os 
servidores.

A festa será na Casa da Amizade (rua Itália, 320, Parque 
das Nações). Mais informações na sede do Sindicato, aberto 
das 8 às 17 horas.  

Mais um convênio
O Sindicato fechou convênio com o Sisnaturcard, na área 

de colônia de férias, que oferecerá hospedagem com descon-
tos em hotéis, pousadas e chalés de colônia aos sindicaliza-
dos.

Mais informações sobre o convênio no site www.sind-
serv.com.br ou na sede do Sindicato.   

Diálogos do Evangelho 
na Casa do Caminho

Culto de 
mulheres na 
bola de neve

Neste sábado (2), às 19 horas, a 
igreja Bola de Neve promove o ‘Cul-
to de Mulheres’” – baseado no tema 
“A força e a honra são seu vestido, e 
se alegrará com dia futuro” (Provér-
bios 31:25). A igreja fica na rua Dr 
Fontes Júnior, 305, Maria Áurea.

A Associação Espírita e de As-
sistência Social ‘Casa do Caminho’ 
realiza, nesta quinta-feira (30), 
diálogos sobre o Evangelho de Je-
sus, com o tema “Amor e renún-
cia”, baseado na obra Boa Nova 

- Espírito Humberto de Campos, 
psicografia Chico Xavier.

O evento é aberto ao público 
e acontece a partir das 19h30, 
na sede da entidade (rua Sena-
dor Dino Bueno, 203, Bosque).
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cidade
‘Salesianos’ luta para implantar 
‘Horta Orgânica Mamãe Margarida’

Com o objetivo de implan-
tar uma Horta Orgânica para 
alimentar as crianças, adoles-
centes e jovens atendidos nos 
programas socioassistenciais 
do Instituto Salesianos de Pin-
damonhangaba, a instituição 
está promovendo uma campa-
nha para arrecadar recursos 
financeiros.

A modalidade escolhida 
para receber as doações é a de 
“crowfunding”, uma espécie de 
“vaquinha online”, na qual os 
interessados podem colaborar 
efetuando doações via cartão de 
crédito ou boleto bancário.

O investimento necessário 
para a criação da horta é de R$ 
3 mil – que será utilizado para 
iniciar a produção que abaste-
cerá a cozinha; montar a estru-
tura dos canteiros e o cercado 
para protegê-los; adquirir os 
instrumentos para cultivo como 
sementeiras, enxadas, rastelos, 
regadores, carrinhos de mão; 
adquirir insumos como semen-
tes e adubo orgânico.

Como doar
Para doar, basta o interessa-

do acessar o site http://www.

InscrIções para 
curso de pLps 
termInam na quInta

Interessadas em participar 
do Quinto Curso de PLPs – 
Promotoras Legais Populares 
– têm até quinta-feira (30) 
para se inscrever. Para efetuar 
a matrícula, que é gratuita, 
é preciso comparecer à Beth 
Confecções, situada no Centro 
Comercial 10 de Julho, loja 36, 
de segunda a sexta-feira, das 9 
às 17h30. 

Os requisitos são: ter, no 
mínimo, 18 anos e levar, im-
preterivelmente, no ato da ins-
crição, duas fotos 3X4 – uma 

para arquivo no livro de inscri-
ções e outra para a confecção 
de crachá, sendo indispensável 
sua apresentação na portaria 
para controle e segurança da 
instituição.

O curso acontecerá no 
auditório da Santa Casa de 
Pindamonhangaba com du-
ração mínima de nove meses, 
iniciando no dia 6 de maio. 
As aulas serão  uma vez por 
semana, sempre às quartas-
feiras, das 19 às 21h30, sem 
intervalo. 

kickante.com.br/campanhas/
vinde-verde e clicar no botão 
“quero contribuir”. No dia 13 

de maio, todas as contribuições 
arrecadadas pela plataforma 
serão revertidas para a obra sa-

lesiana de Pindamonhangaba, 
para a implantação do projeto.

Com a instalação da Horta 

Orgânica, será possível abas-
tecer a cozinha com verduras e 
legumes de qualidade, livres de 
agrotóxicos, e também garantir a 
sustentabilidade dos programas.

Benefícios para 
quem contribui

Uma contrapartida da plata-
forma é a retribuição com um 
presente aos doadores de acor-
do com a generosidade de cada 
um. As recompensas variam de 
um “muito obrigado” por e-mail 
até uma camiseta especial co-
memorativa ao bicentenário de 
nascimento de Dom Bosco.

O Salesianos
O Instituto Salesianos é uma 

instituição ligada à Igreja Cató-
lica que atua na educação e pro-
moção social de crianças, ado-
lescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade na cidade de 
Pindamonhangaba, onde está 
presente há mais de 70 anos.

Diariamente, mais de 160 
crianças e adolescentes são aten-
didos: recebem reforço escolar, 
participam de oficinas culturais 
e esportivas, formação profissio-
nal e também recebem refeição, 
preparada por voluntárias.

promotoras Legais populares em novembro de 2014

Feira de artesanato acontece domingo
Mais uma vez, o ginásio da 

Associação Atlética Ferroviária 
será palco da tradicional Feira 
de Artesanato. A 24ª edição da 
feira acontece neste domingo 
(3), das 9 às 18 horas, com en-
trada franca.

Estarão presentes 110 arte-
sãos da cidade e região, que vão 
expor e vender produtos ar-
tesanais em biscuit, bordados 
em geral, cestaria, bijuterias, 
cerâmicas, arte em madeira, 
pintura em tecido, fuxico, tricô, 
crochê, arte com bambu, arte 
em papel e reciclados. Além 
disso, a feira terá um setor de 
alimentação, com doces, bom-
bons, tortas, salgados, licores, 
embutidos exóticos, pão casei-

ana maria Braz cavalcante 
é a organizadora do evento

ro, sequilhos e balas.
O evento também contará 

com a participação de diversas 
instituições, como Lar São Vi-
cente de Paulo, Grupo Espírita 
Paz e Luz, Casa de Apoio Sol 
Nascente, SOS, Projeto Cerâmi-
ca, Associação dos Deficientes 
Físicos, Casa Transitória Fabia-
no de Cristo e Dialogare.

Durante a feira, o público po-
derá conferir apresentações cul-
turais com o Ballet Cássia Oga-
ta, CIA de Dança Studio A, Cia 
Cênica de Dança Mônica Alva-
renga e Grupo de Dança Projeto 
Nosso Bairro.

O evento conta com o apoio 
da Prefeitura, dentre outros co-
laboradores e patrocinadores.

mais de 160 crianças e adolescentes são atendidos diariamente pelo salesianos

cento e dez artesãos de pinda e região vão expor trabalhos no ginásio da Ferroviária

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

Ad i l s o n AlvA r e n g A/Co m.ev e n to s/CvP
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Professor eric (centro) e os homenageados, chefes escoteiros e convidados
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vereador Janio  Lerario

O vereador Professor Eric 
(PR) presidiu nesta quinta feira, 
dia 23 de abril, a Sessão Solene 
em comemoração ao “Dia Mun-
dial do Escoteiro”, em Pinda-
monhangaba. A homenagem foi 
solicitada pelo vereador através 
do requerimento nº 290/2015 e 
aprovada por unanimidade pelo 
plenário.

Na oportunidade, a Câmara 
de Pindamonhangaba homena-
geou os seguintes escoteiros de 
Pindamonhangaba e do Distrito 
de Moreira César: Chefe Es-

Com aprovação de projeto do vereador 
Janio Lerario, Unidade de Fisioterapia 
recebe nome de Celina Cotait
Nova UNidade está localizada No ceNtro esportivo 

João carlos de oliveira - João do pUlo

Professor Eric preside sessão 
solene em comemoração ao 
“Dia do Escoteiro”

eveNto reUNiU os GrUpos escoteiros de
piNdamoNhaNGaba para homeNaGeNs

coteiro Francis Furlan Gama 
e a Escoteira Lívia de Fátima 
Fialho Monteiro, do Grupo 
Escoteiro Pindamonhangaba 
(Araretama) – 168/SP; a Che-
fe Escoteira Francisca Neide 
Mendonça de Matos Toledo 
e a Guia Isabela Xavier Costa 
Neves, do Grupo Escoteiro 
Itapeva (Massaim) – 97/SP; 
e os Escoteiros Eliseu Rivelle 
de Freitas e Igor Augusto de 
Carvalho Godoi, ambos do 
Grupo Escoteiro Evangélico 
Levi (Moreira César) – 361/SP.

“Escoteiro que sou e com 
muita honra, tive o privilégio 
de comemorar essa data tão 
importante e significativa para 
o escotismo da cidade. Fico 
feliz por estar no movimento 
escoteiro espalhado por nossa 
cidade. Neste ano, comemo-
ramos 101 anos de escotismo 
no estado de São Paulo e 33 
anos na cidade e, como disse 
Baden Powell – B.P., fundador 
do Escotismo: mais Escoteiros, 
melhores Cidadãos”, comemo-
rou o vereador Professor Eric.

Após intenso trabalho, o vereador Janio Adito Lerario (PSDB) con-
seguiu 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 Fisiotera-
pia 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 cons-
truída 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 cida-
de, 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 inau-
gurar um Centro 
de Fisioterapia 
para a cidade, 
melhorando mui-
to o atendimento 
a toda população 
de Pindamonhan-
gaba.

O vereador Magrão (PPS) 
está requerendo à MRS 
– Logística, estudos para 
instalação de uma passare-
la sobre a linha férrea, no 
bairro Araretama. Segundo 
informações dos moradores, 
na atual passagem de nível 
para pedestres já houve 
ocorrência de acidentes com 
atropelamento de uma pes-
soa. A preocupação maior da 
comunidade é nos horários 
de pico, quando as pessoas 
estão se locomovendo para 
ir ao trabalho ou à escola/
faculdade e, no final da tarde, 
quando centenas de pessoas 
são obrigadas a atravessar a 
linha férrea em virtude de ser 
o local mais próximo para 
saída e entrada do bairro. 

O viaduto existente ao 
lado possui passagem para 

Vereador Magrão solicita 
construção de passarela sobre
a linha férrea no Araretama

pedestres, porém é muito 
longe e precário. Desta forma, 
não há outra alternativa aos 
pedestres e ciclistas, ou seja, 
tem que se fazer a travessia 
na passagem de nível atual, 
colocando em risco a própria 
vida. Magrão acompanhou 
o líder de bairro, Sr. Jacó, 
numa visita ao local onde 
pode observar que a passa-
gem de pedestres no local é 
contínua e intensa. “É muito 
perigoso quando o trem está 
passando, pois as pessoas 
ficam muitos próximas e o 
risco de acontecer um aci-
dente é muito grande, como 
já aconteceu”, salientou o 
líder comunitário, Sr. Jacó. 
Após a visita, o vereador 
protocolou o requerimento nº 
588/2015, reivindicando es-
tudos à empresa responsável 

pela ferrovia e 
está aguardan-
do resposta da 
mesma.

vereador 

magrão 

e o L íder 

do bairro 

araretama, 

Jacó

atuaL Passagem 

de níveL Para 

Pedestres no 

araretama

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) destaca 
a importância cultural e 
histórico das antigas festas 
em louvor a Santo Antônio, 
realizada no bairro do Bos-
que, no final da década de 50, 
início dos anos 60, quando 
as famílias dos pescadores 
que habitavam o local co-
nhecido como Chacrinha, 
constituíram um novo núcleo 
habitacional no bairro do 
Bosque, na época o prefeito 
era o Dr. Francisco Romano 
de Oliveira, pessoa simples 
e de bom trato.

Os moradores solicitaram 
a pároco Padre João, auto-
rização para a construção 
da Igreja, que por sugestão 
do próprio foi denominada 
Igreja de Santo Antônio da 
Vila de Santa Clara.

No início de 1965 deu-se 
o começo da construção da 
igreja, com a realização de 

Felipe César – FC 
pede a construção de 
um Distrito Empresarial

para atender os moradores 
da região do Distrito de 
Moreira César.

É importante ressaltar 
que o Distrito conta hoje 
com uma população superior 
a 50 mil habitantes e que 
a área cultural é bastante 
carente nesta importante 
região do município. “So-
licitamos também que seja 
construído com um espaço 
reservado para o Coral da 
Terceira Idade, que vem 
realizando um trabalho de 
socialização de grande valia 
para a cidade. Precisamos 
cultuar e incentivar todas 
as manifestações culturais 
de nossa cidade e esta so-
licitação vem de encontro 
aos anseios da nossa popu-
lação”, enfatiza o presidente 
Felipe César – FC.

O Presidente 
da Câmara, Vere-
ador Felipe César 
– FC (PMDB) esta 
propondo ao Exe-
cutivo a criação de 
um Distrito para 
Pequenos e Mé-
dios Empresários 
da cidade.  Hoje, 
muitos empreen-
dedores  pagam 
altos aluguéis, in-
viabilizando seu 
trabalho. A suges-
tão do Vereador 
é que a adminis-
tração municipal 
real ize estudos 
para  v iabi l izar 
este Distrito Em-
presarial, exclusivamente 
para beneficiar o empresário 
pindamonhangabense, nas 
áreas de funilaria, mecânica, 
serralheria, carpintaria, ofi-
cinas e outras. “Queremos 
proporcionar ao pequeno 
e médio empresário, con-
dições de atender nossa 
população com condições 
favoráveis ao seu empre-
endimento”, destaca o Pre-
sidente da Câmara Felipe 
César – FC.

Teatro e 
Casa da Cultura
em  Moreira César
O Presidente da Câmara, 

vereador Felipe César – FC 
também pede ao prefeito 
a realização de estudos e 
providências para a implan-
tação de um Teatro Munici-
pal e uma Casa da Cultura, 
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vereador feL iPe césar - fc

Toninho da Farmácia 
destaca os 50 anos da festa 
em louvor a Santo Antônio

festas, quermesses,bingos e 
leilões, com objetivo de arre-
cadar fundos para a referida 
construção.

Nas festas, barracas de 
bambu cobertas de palha 
iluminadas por lamparinas 
faziam parte do cenário, 
devotos, jovens e crianças se 
divertiam nas noites frias e 
se deliciavam com bolinhos 
caipiras, bolo de fubá, pipo-
cas, quentão e vinho quente; 
também se divertiam na qua-
drilha e pau-de-sebo, ouvin-
do e assistindo os cantores 
da época. “É um tempo que 
infelizmente não volta mais, 
que fica na lembrança de 
quem participou destes mo-
mentos, na memória cultural 
da cidade, pois a história é 
contada com documentos, 
mas também por relatos de 
quem teve o prazer de viver 
nesta época”, destaca o ve-
reador Toninho da Farmácia.

O vereador José Car-
los Gomes - Cal (PTB) 
agradece ao Prefeito 
Vito Ardito Lerario, à 
Diretora de Turismo 
Gislene Cardoso, tam-
bém ao Dr. Laerte, Pa-
trik, Laertinho e toda co-
missão organizadora do 
1º Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba, que será 
realizado em Coruputu-
ba, nossa querida terra 
natal, valorizando muito 
a história da fazenda e 
também da família do 
saudoso Dr. Cicero da 
Silva Prado, que foi um 
dos pioneiros a fabricar 
papel no Brasil e a cuidar 
de seus funcionários, pro-
movendo saúde, estudos, moradia, 
lazer e dignidade.

O evento será realizado nos 
dias 1º, 02 e 03 de maio, sendo que 
no dia 1º de maio a abertura oficial 
às 18h30; e às 19h00 o Concurso 
Rainha Tropeira do 1º Festival 
Tropeiro do Vale do Paraiba,  às 
21h00 show com a Banda Rodeio.

No dia 02 de maio às 12h00 - 
Almoço Tropeiro ao som de César 
e Banda, às 14h00 - show com 
Heron e Heitor, às 15h00 - Congada 
de Pindamonhangaba, das 15h30 
as 18h30 - Roda de Viola, com 
Violeiros das Comitivas do Vale, 
às 18h30 - show com Mont Bel 
e Daniel e às 21h00 - show com 
Orquestra de Viola da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo, de São 
José dos Campos.

No dia 03 de maio, domin-
go, às 08h30 – Cavalgada com 
saída da Hípica Vigilato, na av. 
Doutor Pinheiro Júnior nº 1300, 
do Jardim Cristina e Lazinho, rua 
Jossei Toda nº  838 – Mantiqueira 
(Distrito de Moreira César) com 

Cal convida população para 
Festa do Tropeiro do Vale 
do Paraíba em Curuputuba

Professor eric Presidiu a sessão 
soLene do “dia do escoteiro”

destino a Fazenda Coruputuba nº 
1300; Às 11h00 - Missa Sertaneja 
com Padre Gonçalves, com a 
participação especial da Banda 
Exalta Cristo e Fernanda Silva; 
Às 12h30 - participação especial 
de Fernanda Silva, Cantora Serta-
neja da Canção Nova - Comitiva 
Sertão de Deus; Às 13h30 - show 
com Trio Caipira (Yolanda do Zé 
Bé); Às 14h30 - Dança de Cati-
ra - União Lobatense, da cidade 
de Monteiro Lobato; das 15h30 
às 16h30 - Roda de Viola, com 
Violeiros das Comitivas do Vale; 
Às 16h00 - show com a Banda 
Orgulho Caipira - Lagoinha.

O vereador Cal convida a 
toda a população para participar 
desta grandiosa festa que ainda 
terá Gastronomia Tipica: arroz 
tropeiro, arroz carreteiro, feijão 
tropeiro, churrasco fogo de chão, 
bife na chapa, quirera, bisteca de 
porco, carne de porco, torresmo, 
café tropeiro, bolo de fubá, pa-
çoca, doces típicos, milho verde, 
pamonha e outros.

vereador caL festa de santo 
antônio, no 
bairro do bosque 
comPLeta 50 anos
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LICENÇA DA CETESB

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PINDAMONHANGABA EPP. torna público que requereu 
na CETESB a Renovação de Licença de Operação para: Edição Integrada a impressão de 
cadastro, listas e outros produtos gráficos. À (Rua Doutor Laerte Machado Guimarães nº 878 São 
Benedito Cep: 12410-180 na cidade de Pindamonhangaba, estado de São Paulo.

LICENÇA DA CETESB
TOMIYOSHI TAKAKI torna público que recebeu da CETESB a Renovação da 
Licença de Operação N° 3004803, válida até 24/04/2018, para Pintura eletrostática; 
serviço de à AVENIDA ÁLVARO MARCONDES DE MATTOS, 69, SÃO GONÇALO, 
TAUBATÉ.

5

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA  
SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR 
                      DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS 
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ 

DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE 
PINDAMONHANGABA-SP

Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP. 
 
 

EDITAL Nº  01/DDM/2015 
 

A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, 
Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia 
de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e 
gozo de suas atribuições legais, etc...  

 
       FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, 
usando de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. 27, inciso 
II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 
21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. JOSE FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 
Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté – SP, 
realizará no próximo dia 26 de maio de 2015 às 14:00 hs, nesta 
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao primeiro semestre do 
corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários 
sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas, as 
quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por 
esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 
Edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 27 de 
abril de 2015. Eu,  Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia 
que o digitei. 
 
       REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
                      Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                 Delegada de Polícia

Minuta do Edital

EDITAL PARA CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS 
E NÃO SABIDOS – PROC. 0007408-51.2012.8.26.0445 Nº DE ORDEM 1299/2012 – PRAZO DE 
30 DIAS.
A DRª  CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMª JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA, NA FORMA DA LEI, ETC ...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, NILTON 
NICOLETTI e s.m. CELIA BITTENCOURT NICOLETTI promovem ação de USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIO, do Imóvel a seguir descrito, adquirido em 1984 através de compromisso 
particular de compra e venda. Referida área era de propriedade registral de Waldete Pinto Costa. 
Descrições minuciosas encontram-se nos autos, à disposição de qualquer interessado. Alega 
o autor ser possuidor do imóvel por tempo hábil exigido por Lei, de forma mansa, pacífica e 
ininterrupta. Mapa Planimétrico e Memorial Descritivo – Das Medidas e Confrontações: Memorial 
Descritivo de uma área situada na Avenida Independência, Lote 3 – Quadra N, Loteamento Cidade 
Nova, no Município de Pindamonhangaba/SP, de propriedade de Nilton Nicoletti. Inicia-se no ponto 
1, localizado no lado par da Avenida Independência, na divisa da propriedade da Alcofer Comercial 
LTDA, distante 48,00m da esquina da Avenida Independência com Rua Areias. Daí segue azimute 
345º 21’04” uma distância de 70,00m até o ponto 2. Daí segue azimute 75º 21’04” ângulo interno 
90º00’00” uma distância de 25,00mt até o ponto 3, confrontando até aqui com a propriedade de 
Alcofer Comercial Ltda, prédio nº 900 Lote 1 (matrícula nº 30746 Lote 18) Matrícula nº 8916 Quadra 
N. Daí segue azimute 255º 21’04” com ângulo interno 90º00’00” uma distância de 25,00m até o 
ponto 1 inicial, onde forma o ângulo interno de 90º00’00” com o ponto 02, confrontando com a 
Avenida Independência, encerrando assim uma área de 1.750,00m² onde existe uma edificação 
com a área de 45,05m². Pindamonhangaba, 13 de julho de 2012. Assina Antonio José Azeredo 
Salgado Tecnólogo em Topografia CREA 0601890007 Insc.Mun.1.053 ART.nº 9222122012759925. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital, com o prazo de 30 dias, sendo o prazo para contestação de 15 dias, sob pena de 
confissão e revelia. O presente edital será publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba/
SP aos 21 de Agosto de 2014.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO DE ADIAMENTO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015
A Prefeitura comunica que a sessão de abertura dos envelopes dizendo conter “proposta técnica” 
da Concorrência Pública nº. 01/2015 que cuida da “Contratação de empresa especializada em 
apoio pedagógico para melhoria da qualidade educacional, através da integração de tecnologia.”, 
fica ADIADA para o dia 08/05/2015 com início da sessão as 09h 30 min. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1.400 – Alto do Cardoso, 
das 08h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 28 de abril de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇãO

CONTROLE 109/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a)  FERRARESSO INCORPORADORA E 
ADM IMOVEIS LTDA,   responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO , S/NR, Bairro 
SOCORRO, inscrito no município sob as siglas SO111008018000 ,   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 110/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) OLACI SOARES,   responsável pelo 
imóvel situado a RUA MANOEL GODOY MOREIRA , S/NR, Bairro MOMBAÇA, inscrito no município 
sob as siglas SO110503043000 ,   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 111/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARIA BENEDITA RIBEIRO YASSUI,   
responsável pelo imóvel situado a RUA MANOEL EUGENIO , S/NR, Bairro MOMBAÇA , inscrito 
no município sob as siglas SO110506014000,   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 112/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) EDEMILSON ERNANI V OLIVEIRA,   
responsável pelo imóvel situado a RUA JOAQUIM MARCELINO PINTO, S/NR, Bairro MOMBAÇA , 
inscrito no município sob as siglas SO110909017000,   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
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).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 05/05/2015 às 14:00 horas

159º LUZIA REGINA DE GOUVEA MACHADO
AVENIDA CINDERELA, 1901 – JARDIM GURILÂNDIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12071-500

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇãO

                                 

               POSTO DE ATENDIMENTO PAT AO TRABALHADOR  
               DE PINDA/MOREIRA CESAR 

                                              DATA: 28/04/2015 

                ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT para 
                Cadastro Av. Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba-SP ou  
                na  Av. José Augusto Mesquita, nº 170 – Subprefeitura- Moreira César. O horário de 
                segunda à sexta das 8:00 as 16:00 horas, munido de PIS ativo, Carteira de  

               Trabalho, RG E CPF. 

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

FUNÇÃO 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (vaga para pessoas com deficiência)
ESTAGIÁRIO EM RECURSOS HUMANOS 
MECÂNICO DE AUTOS 
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA 
OPERADOR DE VENDAS (vaga para pessoas com deficiência)
RECEPCIONISTA DE POUSADA 
TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR 
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

AiAndrA Alves MAriAno
***

Começam na terça-fei-
ra (5/5) as inscrições para 
o vestibular dos cursos da 
Fatec - Faculdade de Tec-
nologia de Pindamonhan-
gaba para o segundo se-
mestre de 2015.

no município são ofe-
recidas 200 vagas para os 
cursos superiores gratui-
tos de Tecnólogo em sol-
dagem (40 vagas no perí-
odo matutino), Processos 

Metalúrgicos (80 vagas 
nos períodos vespertino 
e noturno), Manutenção 
industrial (40 vagas no 
período noturno) e Proje-
tos Mecânicos (40 vagas 
no período matutino). A 
instituição também ofe-
rece o curso de Tecnólogo 
em Gestão empresarial, 
na modalidade a distância, 
com 40 vagas. os cursos 
de tecnologia da Fatec têm 
duração de três anos. 

Para concorrer a uma 

das vagas do vestibular, o 
candidato dever ter con-
cluído ou estar cursando 
o ensino Médio ou equi-
valente, desde que no ato 
da matrícula comprove a 
conclusão do curso.

As inscrições deverão 
ser feitas exclusivamen-
te pelo site www.vestibu-
larfatec.com.br .  Para se 
inscrever é necessário pre-
encher a ficha de inscrição 
e o questionário socioeco-
nômico, imprimir o boleto 

e pagar a taxa no valor de 
r$ 70 (em dinheiro), em 
qualquer agência bancá-
ria.

o Manual do Candida-
to, que traz datas, normas 
e orientações para o pro-
cesso seletivo, estará dis-
ponível no site para down-
load gratuito a partir do 
início das inscrições.

o período de inscrição 
vai até o dia 9 de junho e 
o exame será no dia 5 de 
julho.

Inscrições para vestibular da Fatec 
começam na próxima semana

Os cursos de tecnologia da Fatec têm duração de três anos

divulgação

cotidiano

dia 28 de abril foi co-
memorado o dia do sorri-
so em todo o mundo e em 
Pindamonhangaba foi ce-
lebrado pela onG Turma 
do Bem.

As dentistas luciana 
Bason (eleita melhor do 
mundo em 2011) e renata 
Gisseli fizeram exames em 

Triagem odontológica 
é feita em crianças

crianças, no bairro Mari-
cá. O objetivo foi identifi-
car cárie e outros proble-
mas bucais. 

“A ação foi feita no Bra-
sil e em Portugal, e Pinda 
contou com as duas pro-
fissionais”, explicou a di-
retora da escola do Mari-
cá, lucimara di Paula.

Os profissionais identificaram problemas bucais

Dentistas ao lado da direção da escola

divulgação

divulgação
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A CIDADE, 1930Anúncio do passado

Do cartão perfurado à 
computação em nuvem 
o mundo da informática 
e da tecnologia da infor-
mação torna ultrapassa-
do à tarde aquilo que era 
inovação pela manhã.  A 
história da informática na 
gestão pública brasileira, 
segundo Vagner Diniz (A 
história do uso da tecnolo-
gia da informação na ges-
tão pública brasileira atra-
vés do Conip – Congresso 
de Informática Pública),  
teve início na década de 
70, seguindo trajetória 
idêntica a sua inserção no 
setor privado.  

Pesquisando em arqui-
vos dessa Tribuna com 
o objetivo de localizar os 
primeiros passos da com-
putação como recurso de 
agilização dos serviços  da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba  vamos os en-
contrar na administração 
municipal de 1972.

Era uma das metas do 
Executivo a reforma ad-
ministrativa da Prefeitura 
com o objetivo de atender 
as exigências  do progres-
so e da legislação, que 
colocava o governo mu-
nicipal em permanente 
fi scalização dos Tribunais 
de Conta da União e do 
Estado. Dentre as provi-
dências necessárias, ca-
beria  aprimorar o Setor 
Financeiro, a base de uma 
boa administração. Para 
isso foi contratado,  com 
o Cenpes – Centro de Pes-
quisas e Processamentos 
de Dados de São Caetano 
do Sul,  a execução dos 
lançamentos tributários 
através de computador. 
Na época, sistema dos 
mais modernos, que além 
de agilizar os serviços re-
lacionados àquela reforma 
“permitiria à Prefeitura 
acompanhar diariamente 
a cobrança dos impostos 
predial e territorial urba-
no, conhecendo perma-
nentemente a tributação 
arrecadada e a arrecadar”. 
(Tribuna do Norte, edição 
de 13/2/1972).  

O limiar da 
informatização 
na Prefeitura

O uso da informática  
na realização das tarefas 
diárias da Prefeitura de 
Pindamonhangaba viria 
a ser implantada – de for-
ma gradativa – no início 
da administração mu-
nicipal para o mandato 
1989/1992. O primeiro 
equipamento instalado 
foi um micro PC/XT e as 
primeiras necessidades  
atendidas foram a confec-
ção de relatórios, cartas, 

A computação 
nos serviços da 
Prefeitura

convites etc. Depois nos 
requerimentos e indica-
ções dos vereadores, ta-
bela de vencimento pes-
soal e começou a contro-
lar também o estoque do 
almoxarifado.

A intenção era montar 
um sistema em rede com 
vários micros gerenciados 
por equipamento maior 
para atender todos os de-
partamentos da Prefeitu-
ra, benefi ciar o município 
sobre dúvidas referentes 
ao ISS e processos em an-
damentos. “Convertendo 
planos de trabalho em fl u-
xogramas de solução por 
computadores, a Prefeitu-
ra, ao investir na informá-
tica deverá reduzir gastos 
e ganhar tempo”, previa 
o  então Secretário de Ad-
ministração e Finanças da 
Prefeitura, Benedito Mo-
reira Pombo Junior.  

A implantação da pro-
gramação da folha de pa-
gamento, até então feita 

por empresa da capital, foi 
o destaque na relação dos 
serviços informatizados 
realizados pela Prefeitura. 
Segundo matéria publica-
da na edição de 6/5/1989 
da Tribuna, em apenas 17 
dias de implantação da 
informática a Prefeitura 
conseguia alcançar esse 
objetivo. Havia sido inten-
so e dedicado que resulta-
ra na eliminação de uma 
despesa signifi cativa com 
a folha de pagamento de, 
na época, 1.500 servidores 
municipais passando a ser 
feita na Prefeitura.

Foram citados os bene-
fícios do computador, se-
gurança, rapidez, melhor 
atendimento ao público. 
Diversos setores teriam 
seus trabalhos agilizados 
com a instalação de com-
putadores e sua operação 
exclusivamente por fun-
cionários da Prefeitura. 

Fonte dessa matéria: Arquivo 
TN, edições de 13/2/1972, 18/3/1989 
e 6/5/1989.
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nos serviços 
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