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História traz
festa de
São João no
Bonsucesso

Na página de História desta semana, a Tribuna relembra a festa de São João, organizada por Luiz Guimarães,
no bairro do Bonsucesso em
1905.
Devoto de São João, o comerciante Guimarães era famoso por organizar festejos
e eventos no município, além
de ser envolvido em ações humanitárias.
PÁGINA 6

CASTOLIRA CAMPEÃO

O time do Castolira conquistou o bicampeonato da
Segunda Divisão após vencer
o Tipês por 5 a 4, nos pênaltis, no domingo (28). No tem-

po normal, He-Man marcou
para o Castolira e o goleiro
Thiagão fez gol contra, deixando o jogo em 1 a 1. Nas
penalidades, apenas Ranieri

(Tipês) desperdiçou a cobrança. Pelo Quarentão, o Fluminense goleou o Estrela por 4 a
1 e levantou o caneco. O jogo
começou equilibrado, mas a

equipe do Bela Vista conseguiu ganhar o meio de campo e apostou na qualidade
dos passes para conseguir a
vitória.
PÁGINA 3

Corrida e palestras contra álcool e drogas

Homens são
baleados no
Campo Alegre

A Polícia Civil está investigando um caso de dupla tentativa de homicídio ocorrida
na tarde de segunda-feira
(29) no Campo Alegre. Dois
homens caminhavam pelo
bairro quando dois carros
passaram e seus ocupantes
ﬁzeram vários disparos. As
vítimas conseguiram escapar
e procuraram ajuda na Diretoria de Ensino.
Os dois homens foram socorridos e passam bem.
PÁGINA 2

Divulgação

A última semana foi marcada por
várias atividades
em combate ao uso
de álcool e drogas
em Pindamonhangaba. Além de palestras e fórum, a
ação contou com a
‘Corrida Por Uma
Vida
Saudável’,
que reuniu centenas de pessoas no
domingo (28).
Robson Carlos
venceu na categoria masculina; e
Maria Luciana, na
feminina.

Estuprador
é preso na
estrada do
Marçon
A polícia prendeu um homem de 37 anos em ﬂagrante
por ter agredido e estuprado
uma jovem de 23 anos. Segundo a Polícia Cívil, o bandido teria invadido a casa e
estuprado a moça, que estava
com sua ﬁlha de um ano.

PÁGINA 2
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Largada e chegada da corrida ocorreram no estacionamento do shopping
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Prazo para Fies é prorrogado,
mas estudantes devem
ter dificuldades

T

odo mundo acompanhou a novela que foi
a inscrição para o Fies – Fundo de Financiamento Estudantil – este ano. Milhares
de estudantes relataram vários problemas para
conseguir efetuar cadastro, da mesma forma outros já beneficiados expuseram as dificuldades para
renovar o contrato.
O entrave entre o MEC – Ministério da Educação – e os estudantes durou cerca de três meses.
Neste período foram várias as tentativas do Governo de amenizar a situação e criar um meio para
que os alunos conseguissem renovar ou fazer novo
cadastro. Contudo, falhas na plataforma online
disponibilizada pelo MEC causaram um tremendo
transtorno aos que tentavam acessá-la.
Com isso, os prazos expiraram e muitos ficaram
sem o Fundo de Financiamento Estudantil.
Isso fez com que milhares de estudantes entrassem com ações judiciais contra o Governo. Pressionado, o Governo, por meio do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – cedeu e
agora prorrogou novamente o prazo para cadastro
no Fies, que vai até 20 de julho.
Esta é a terceira vez que o MEC amplia o prazo para esses aditamentos, de 30 de abril passou
para 29 de maio, sendo ampliado para 30 de junho
e agora para 20 de julho. Segundo o Ministério já
afirmou, o compromisso do Governo Federal é garantir que todos os estudantes façam a renovação
de seus contratos.
Os aditamentos devem ser realizados por meio
do SisFies – Sistema Informatizado do Fies, disponível nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação e do FNDE (www.mec.gov.br e www.fnde.
gov.br).
A dúvida que fica e incomoda milhares de estudantes é: desta vez a página vai funcionar? Não
adianta o Governo estender o prazo se o site não
comportar o número de acessos simultâneos e travar. Parece que estamos querendo dar uma lição
em uma criança, mas não é isso. Trata-se da simples incoerência e falta de planejamento do Governo. Vale ressaltar que a página da própria Receita
Federal teve diversos problemas graves este ano.
Se até na Receita, que tem todo ano e o Governo
tem estimativa da quantidade de pessoas que vão
declarar, houve enorme dificuldade aos declarantes, imaginem no Fies – cujos números ninguém
sabe ao certo.

V

Colégio Tableau oferece cursos
técnicos gratuitos até amanhã
Divulgação

O Colégio Tableau de
Pinda está oferecendo cursos técnicos gratuitos para
os jovens que concluíram
o Ensino Médio.
Os cursos oferecidos
são: Enfermagem, Logística e Segurança do Trabalho. As inscrições para
quem fez o Enem-Exame
Nacional do Ensino Médio
vão até a quinta-feira (2).
Para aqueles que não fizeram o exame será de 20
de julho a 2 de agosto. As
inscrições estão sendo feitas na escola e as vagas são
limitadas, via Pronatec.
Mais informações pelo
telefone 3645-7277. A escola está situada na rua
Dr. Fontes Junior, 403,
centro.

Polícia

Homens são baleados e pedem
socorro na Diretoria de Ensino
Na tarde da última
segunda-feira (29), dois
homens foram vítimas
de um atentado no bairro Campo Alegre.
Segundo informações
do Corpo de Bombeiros,
eles foram acionados
para atender dois feri-

dos, que estavam nas dependências da Diretoria
de Ensino da cidade.
De acordo com os
funcionários, os rapazes
entraram
ensanguentados no local, dizendo
que foram vítimas de
tentativa de homicídio

Polícia recupera celular
A Polícia Civil concluiu
na última semana um
caso de roubo ocorrido na
cidade.
O crime aconteceu às
20h30 do dia 26 de março, na rua Jannart Moutinho Ribeiro, Ouro Verde,
onde o criminoso levou o
carro e os pertences da vítima. O carro já havia sido
encontrado e, através de
investigações, o celular
também foi recuperado.
O receptador está sen-

aNguaRDa lITERáRIa
* José Valdez de Castro Moura

do responsabilizado e sua
participação no roubo
sendo analisada. O celular
foi devolvido a vítima.

na rua Soldado Roberto
Marcondes, via que passa atrás da escola Ryoiti
Yassuda.
Eles seguiam pela
rua, quando dois carros
se aproximaram e seus
ocupantes fizeram vários
disparos contra a dupla.

Um deles foi ferido em
uma das mãos e o outro
tinha ferimento em uma
perna.
Os dois foram encaminhados para o Pronto-Socorro. Os autores
do crime ainda não foram identificados.

homem é preso
depois de agredir
e violentar mulher
Um homem de 37 anos
foi preso em flagrante no último sábado (27) depois de
ter violentando sua vizinha,
uma mulher de 23 anos.
De acordo com a Polícia Civil, o homem invadiu a casa, agrediu e estuprou a vítima, que estava
com a filha de um ano no
local. O fato aconteceu na

estrada do Marçon, zona
rural de Pindamonhangaba, por volta das 4 horas
da madrugada.
O vizinho foi denunciado pela irmã da vítima,
que a levou ao Pronto-Socorro de Guaratinguetá,
onde passou por exames.
Ele foi encaminhado para
a cadeia de Cruzeiro.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário,
Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das
Universidades de Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor
Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

LiTERaTURa CaTaLÃ

o Catalão é uma língua românica como o português, ambas derivadas do Latim Vulgar. Falado por mais de 9 milhões
de pessoas é a língua oficial de Andorra e, em especial da
Catalunha (comunidade autônoma localizada a nordeste da
Espanha), comunidade autônoma de Valência e ilhas baleares, Catalunha do norte (França), Faixa de aragão e algueiro( itália).É a vigésima segunda língua, segundo dados da
Unesco, mais traduzida para outra língua no mundo. Exemplo
de expressões do Catalão: bon dia (bom dia), bona tarde (boa
tarde), bona nuit (boa noite), moltes gracias (muito obrigado), a reveure (até breve), e, por essa amostra, já podemos
perceber a influência de outras línguas como o espanhol e o
francês. É importante ressaltar que durante a malfadada e fraticida ditadura Franco (1939-1975) várias línguas regionais na
Espanha foram banidas, como o basco, o galego e o catalão.
a Literatura Catalã é muito rica. Em 2007 foi homenageada na Feira internacional de Frankfurt, na alemanha.
Tornou-se mais conhecida no brasil graças aos esforços do
poeta e diplomata João Cabral de melo neto. no ano de 2007
a Lumme Editora publicou uma bela “antologia de 12 Poetas
Catalães”, na qual figuravam vários escritores, entre eles:
mercé marçal, adreu Vidal, Jordi Cornudella, narcis Comandu-
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“ Ser vell”

ra, Salvador osia, Pere gimferrer e Charles Camps mundó. o
maior tradutor da literatura brasileira na Catalunha é o escritor
Joseph domenech Ponsati e o brasileiro Ronaldo Polito é um
mineiro que se dedica à tradução de autores catalães.
Entre os poetas populares mais conhecidos estão
miguel marti Poli (1929-2003) e Joan margarit. Particularmente, aprecio muito a poesia de margarit. nasceu em 1938, em
Sanauja, tendo se consagrado como um dos grandes nomes
da Literatura Catalã contemporânea. Suas poesias foram
traduzidas para o inglês, russo, alemão, hebreu e português.
Poeta e arquiteto colaborou para a remodelação do Estádio
olímpico de barcelona para a olimpíada de 1992 que se realizou naquela bela e cativante cidade. Publicou várias obras:
”Poesia amorosa Completa-1980 a 2000” (em 2001) ”barcelona, amor final”(2007), ”La Dona del Navegant” (1987) e, em
2007, o mais premiado deles: ”Casa de misericordia”, com o
qual ganhou importantes prêmios: Prêmio nacional de Poesia
(2008) e o disputado Prêmio nacional de Cultura em Literatura da Catalunha (2008).Trata-se de um poeta multifacetado,
preocupado com as raízes, com o real, sem se ligar com as
flores da retórica. Seu lirismo irrompe em poemas com este,
de forte impacto social:

EXPEDIENTE

(Ser velho)

Ser vell és una mena de postguerra.
(Ser velho é uma espécie de pós-guerra)
asseguts a la taula de la cucina
(sentados à mesa da cozinha)
En vespres de braser triant llenties,
(em tardes de braseiro escolhendo lentilhas)
Veig els qui m´estimaven
(vejo os que me amavam)
Tan pobres que al final d´aquella guerra
(tão pobres que no final daquela guerra
Es van haver de vendre el miserable
(tiveram de vender o miserável)
Tros de vinya i el gelid casalot.
(pedaços de vinha e o gélido casarão).
Ser vell és que la guerra s´ha acabat
(ser velho é que a guerra se acabou)
Saber on són els refugis,ora inutills!.
(saber onde estão os refúgios, ora inúteis!).
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Cotidiano
João Paulo Ouverney

Oitava rodada tem duas
partidas do Sub 20
Nesta quartafeira (1º/7) a 8ª
rodada do Salonão
acontece no Ginásio
Esportivo José Ely
de Miranda – ‘Zito’
em Moreira César,
Pindamonhangaba.

Equipe e comissão técnica do Fluminense comemoram título

Fluminense goleia e
fica com Quarentão
O Fluminense foi campeão
do Quarentão após vencer o
Estrela por 4 a 1, com gols de
André Skaf (2) e Jamur (2), no

domingo (28), no estádio da
Ferroviária.
A equipe campeã é formada
por João Godoi, Xuxa, Vande-

co, João Paulo, Marciano, Véio,
Fer, Anderson Tico (Zebinho),
Jamur, Juninho (André Skaf) e
Fransérgio. Técnico, Claudião.

População debate assistência social
a população está
participando das Pré-Conferências de assistência
Social e se preparando
para a Vii Conferência.
na segunda-feira (29) e
na terça-feira (30) aconteceram pré-conferências,
cujas propostas sugeridas
serão discutidas e analisadas na Conferência
municipal de assistência
Social, que ocorrerá nos
dias 17 e 18 de julho, no
auditório do Salesianos.
as pré-conferências
abrangeram os moradores da região central
e bairros periféricos de
Pindamonhangaba. Téc-

Divulgação

População lotou o auditório municipal
nicas do Cras – Centro de
Referência de assistência
Social – apresentaram de-

finições importantes para
a compreensão do que
é a assistência Social.

Foram explicados temas
como o “Controle Social
na gestão democrática”,
e as funções da União,
dos estados e municípios
dentro do Pacto Federativo e do Suas - Sistema
Único de assistência
Social.
Nas reuniões foram
formados três grupos
para discussão. entre as
propostas levantadas estão o aumento na quantidade de técnicos no Cras;
maior diversidade de
atividades nos programas
assistenciais, criação da
‘Casa dia’ para idosos,
entre outras.

Serão dois jogos da
categoria Sub 20:
o primeiro entre o
Corinthians Futsal e
Rosário, às 19h30; e
o segundo, entre Maricá Futsal e Serrote,
às 20h30.

Castolira é campeão
da SEgundOna
O Castolira conquistou o bicampeonato da
2ª Divisão no domingo
(28) vencendo o Tipês
por 5 a 4, nos pênaltis.
No tempo regulamentar
a partida foi bastante
equilibrada, com as duas
equipes criando pouco.
O jogo terminou em 1 a
1 com gols de He-Man
para o Castolira e contra
do goleiro Thiago, após
sair errado em um escanteio.
Nos pênaltis, todos
converteram suas cobranças, exceto Renieri
(Tipês), que recuou a
bola para Thiago.

Com a vitória, a torcida invadiu o gramado
para comemorar a boa
sequência de títulos do
Castolira, que este ano
já conquistou a Copa
Regional.
O técnico Nilo atribui
o resultado à dedicação
do grupo. “São jogadores aplicados, que sabem
o que fazer com a bola e
têm disciplina tática. Estão todos de parabéns”.
O volante Piá também
elogiou o elenco do Castolira. “Nos unimos, não
temos vaidade e sempre
estamos focados”, concluiu.
Divulgação

Capitão Tiago recebe troféu do Castolira
Divulgação

Coalizão conclui ações de prevenção
e combate ao álcool e às drogas
A equipe do Coalizão Pinda realizou a primeira Semana de Combate e Prevenção às Drogas e Álcool.
Mirian Andrade, voluntária do
Coalizão, conta que a semana foi
muito produtiva, inclusive a panfletagem e fiscalização no comércio,
que envolveu profissionais do Setor
de Posturas da Prefeitura e Polícia
Militar. “A equipe da Posturas vai
continuar com este trabalho durante o ano. É uma ação conjunta,
e isto em prol do combate às drogas
é muito importante. Com a panfle-

tagem foi possível conscientizar as
pessoas sobre a lei que proíbe a venda de álcool para menores”.
Entre as ações desenvolvidas
foi realizado o III Fórum, na sextafeira (26). O evento contou com a
presença de palestrantes de renome internacional, que apresentaram vários dados do país. No sábado (27) ocorreu a VII Mobilização
na praça Monsenhor Marcondes,
onde houve distribuição de materiais informativos e apresentações
culturais.

Panfletagem e
fiscalização no comércio
A venda de bebida alcoólica para
menores de 18 anos é proibida por
lei e os responsáveis pelos estabelecimentos que a descumprirem irão
responder civilmente e criminalmente.
De acordo com a legislação, quem
vende, oferece, fornece, entrega ou
permite o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos em
suas dependências será punido.

goleiro Felipe representou o Tipês
dESTaQuES
artilheiro – juninho, do Fluminense.
goleiro – elison, do moreira César.
Troféu disciplina – Ramos de moreira César.

Corrida busca vida saudável dos participantes
A ‘Corrida Por Uma Vida Saudável e Sem Drogas’, organizada
pela Secretaria de Esportes da
Prefeitura em parceria com o
Coalizão, reuniu muitos atletas
na manhã de domingo (28).
A largada e chegada foram
no estacionamento do Shopping
Pátio Pinda. Os dois primeiros
na prova foram Robson Karlos

e Maria Luciana, e houve premiação com troféu até o terceiro lugar. Todos os participantes
receberam medalhas. Foram
sorteados brindes, doados por
vários apoiadores da campanha
contra o álcool e às drogas.
A presidente do Coalizão Pinda, Eliane Marcondes do Prado,
parabenizou os atletas por se-

rem exemplos de que é possível ter uma vida feliz e saudável
longe de álcool e das drogas.
A organização da prova também premiou os atletas com
mais experiência. Na categoria
feminina o troféu foi entregue
para Lourdes Cardoso, 63 anos;
na masculina, para José Claudio
Gonçalves, 67 anos.

COnFira a ClaSSiFiCaçãO:
MaSCulinO
1º robson Karlos
2º alan alves
3º Ewerton lucilo Coelho
FEMininO
1º Maria luciana Siqueira Paulo
2º Elisa loech
3º andreane Sabrina l. dos Santos
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Martim Cesar pede poda Professor Osvaldo faz Ricardo Piorino solicita
da vegetação na Estrada diversas cobranças ao
reparo do asfalto nas
do Ribeirão Grande
Executivo Municipal
proximidades da linha férrea
C o m u n i C A ç ã o /CVP

O Vereador Martim Cesar (DEM) solicitou ao Prefeito
Vito Ardito, providências junto ao departamento competente, para que seja feita a poda da vegetação que está
encobrindo as placas de sinalização vertical na Estrada
Municipal Jesus Antônio de Miranda – Estrada do Ribeirão
Grande, em toda sua extensão. O Vereador justifica seu pedido que a Estrada está com o mato muito alto dificultando
a visibilidade das placas, colocando em risco a segurança
dos motoristas e as pessoas que transitam pelo local.
Trânsito na Campos Sales: conversão proibida
Outro pedido do Vereador Martim Cesar ao Prefeito Vito
Ardito é de providências junto ao departamento competente, para que seja realizado estudos visando a colocação
de obstáculos, tipo tachão, no trecho de acesso da rua Dr.
Campos Sales com a avenida Dr. Francisco Lessa Junior
(Via Expressa) e a rua Álvaro Pinto Madureira. Martim
Cesar alega que os veículos que vem na rua Dr. Campos
Sales sentido centro, não estão respeitando a sinalização
vertical que proíbe a conversão a esquerda, que dá acesso
à avenida Dr. Francisco Lessa Junior e a rua Álvaro Pinto
Madureira, colocando em risco a segurança dos pedestres,
ciclistas e motoristas que transitam neste local.
Fa l e com o ver eador Martim C esar:
Ga b i n e t e : Tels . ( 12) 3644 2271 ou 3644 2272
e- ma i l : m ar timces ar @ camarapin da.sp.gov.br

“O s

problemas encontrados no
PSF do bairro do Bonsucesso.
Trânsito no Carangola
Após diversos documentos enviados ao Executivo
cobrando uma solução para
os problemas de trânsito no
entroncamento entre a rua
Ryoiti Yassuda com a avenida
São João e no trecho entre a
entrada do bairro do Carangola e a rotatória do bairro Villa
Suíça, o Vereador Professor
Osvaldo recebeu em seu gabinete o ofício nº 825/2015,
do Executivo, respondendo
que em breve será implantada
na entrada do Carangola uma
lombada eletrônica. Com base
nesta resposta, o Vereador
Professor Osvaldo fez uso
da Tribuna para salientar
que a instalação da lombada
eletrônica não resolverá o
problema, pois muitos motoristas passam por cima do
canteiro central para chegar a
outra pista e pede estudos para
viabilidade da instalação de
uma rotatória para solucionar
os problemas.

Vereador Professor osValdo

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

C o m u n i C A ç ã o / CV P
de
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Vereador ricardo P iorino conVersa
coM o senhor J oão B atista dos
s antos e solicita , coM urgência , o
reParo do asfalto ( foto eM destaque )
nas ProxiMidades da linha férrea que
cruza a área central do MunicíPio

Na segunda-feira, dia
22 de junho, o vereador
Ricardo Piorino (PDT),
em atendimento à reivindicação do Sr. João Batista dos Santos (Sr. João
Rabelo), representando as
pessoas com deficiência
física de nosso município,
apresentou requerimento
à empresa MRS Logística, com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando,
com urgência, o reparo
do asfalto nas proximidades das linhas férreas que
cruzam a área central do
município.
Segundo o vereador,
os usuários de cadeiras

Roderley Miotto agradece Dr. Marcos Aurélio continua
Executivo por melhorias no sua luta pela implantação
Bosque da Princesa
do PSF no bairro Morumbi
em ações de

psf é atuar
prevençãO , prOmOçãO e
meta dO

recuperaçãO de saúde da cOmunidade ”

O atendimento é prestado na
Unidade Básica de Saúde ou
em domicílio pelos profissionais (médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem
e agentes comunitários de
saúde) que compõem as
equipes do PSF. Assim, esses
profissionais e a população
acompanhada criam vínculos
de corresponsabilidade, o que
facilita a identificação e o
atendimento aos problemas
de saúde da comunidade.
“O Morumbi e o bairro da
Água Preta tem uma população grande e o PSF ajudará
a todas as famílias que neles
residem, pois terão mais um
local de atendimento médico
nas proximidades de suas
casas. Continuamos, desta
forma, priorizando a saúde
da comunidade”, ressaltou o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) continua incansavelmente sua
luta pela implantação do
“Programa Saúde Família”.
Por diversas vezes, ele já
apresentou requerimentos, no
qual solicita estudos e providências da atual Administração visando a implantação do
PSF no bairro Morumbi. O
PSF atenderá aos moradores
do Morumbi e de outros bairros adjacentes, como Água
Preta, Vila Suíça e Andrade.
O Programa Saúde da
Família - PSF tem como seu
principal propósito levar a
saúde para mais perto das
famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos. A estratégia
do PSF prioriza as ações de
prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas,
de forma integral e contínua.

de

O Vereador Roderley
Miotto (PSDB) vem há alguns
meses solicitando melhorias
no Bosque da Princesa, bem
como a revitalização na fachada do portal, pintura, instalação de novas lixeiras em toda
sua extensão, corte periódico
da grama - principalmente no
parquinho, troca de alguns
brinquedos e a finalização da
obra dos banheiros.
O vereador Roderley
agradece o trabalho que vem
sendo realizado, lembrando
que se trata de um local onde
os moradores e visitantes
frequentam diariamente e
principalmente nos finais
de semana. “Agradeço ao
Prefeito, ao Departamento
de Obras e o Departamento
de Patrimônio Histórico da
cidade. Quem ganha com as
melhorias é sempre a nossa
população”.

“p rincipal
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V e r e a d o r r o d e r l e y M i o tt o

Isenção de Zona
Azul para Idosos
O Vereador Roderley
Miotto encaminhou o Requerimento n°812/2015
ao Prefeito, com cópia à
empresa responsável pela
concessão da exploração
do serviço de estacionamento rotativo em vias
públicas, denominada
Zona Azul, na Sessão da
Câmara do dia 25 de maio.
De acordo com o
vereador, o requerimento solicita informações
com relação à isenção
do pagamento de ticket da zona
azul aos munícipes com idade
maior à 60 anos. Existem várias
cidades que deram este beneficio
aos moradores idosos, como
Caçapava e Taubaté.
Trata-se de um beneficio que
considerando que o art. 2 da Lei
10.741, do Estatuto do Idoso,
onde prevê que o idoso goza de
todos os direitos fundamentais
inerentes ao ser humano, sem
prejuízo da proteção integral
de que trata esta Lei, “assegurando-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades
e facilidades, para preservação
de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade
e dignidade”. “Estou apenas
solicitando um direito que por
Lei, é dos idosos, espero que
o Prefeito Vito Ardito estude e
atenda esta minha solicitação”.

Vereador
dr. Marcos

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

aurélio
Villardi

usuáriOs de cadeiras de rOdas nãO

cOnseguem trafegar pelO lOcal”

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador MartiM cesar

O Vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) protocolou na
sessão do último dia 15 de
junho o Requerimento de número 918/2015 solicitando a
Secretaria de Saúde e Assistência Social, informações e
também uma maior atenção
ao PSF do bairro do Bom
Sucesso.
O Vereador esteve durante
a semana visitando moradores
do bairro e recebeu várias
reclamações dos usuários,
que relataram que somente
dez pacientes são atendidos diariamente, relataram
também que não estão mais
recebendo a visita dos ACS
- Agentes Comunitários de
Saúde em suas residências,
também falaram sobra a falta
de limpeza do PSF.
Diante de tanta reclamação, o vereador protocolou o
requerimento e também fez
uso da Tribuna, aproveitando
que a Secretária de Saúde estava presente na sessão, para
cobrar soluções urgentes dos

de

de
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de rodas não conseguem
atravessar a linha de forma segura, pois o asfalto
no local se encontra todo
irregular.
“Estive pessoalmente
no cruzamento da linha
férrea central e pude constatar a real dificuldade dos
cadeirantes para efetuar a
travessia no local. É dever dos órgãos públicos
assegurar a acessibilidade
a todos os cidadãos, em
especial, aos usuários de
cadeiras de rodas, os quais
merecem nosso especial
carinho e atenção”, salientou o vereador Ricardo
Piorino.

Com aprovação do plenário,
Pindamonhangaba poderá
contratar OS para gerenciar
Unidades de Saúde
Produtiva e movimentada. Assim foi a 23ª sessão ordinária da Câmara de Pindamonhangaba, realizada nesta segunda-feira, dia 29 de junho, no Palácio Legislativo
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”. O plenário apreciou, discutiu, votou e aprovou
9 Projetos de Lei, dentre os quais, o que trata da qualificação de entidades como Organizações Sociais (OS) no âmbito de Pindamonhangaba.
Aguardado com expectativa, o Projeto de Lei nº 50/2015, do Executivo Municipal,
que “Dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais (OS) no
âmbito do município” foi o que gerou maiores debates entre os parlamentares. Porém,
acabou aprovado por 8 a 2, com os votos contrários dos vereadores Osvaldo Macedo
Negrão – Professor Osvaldo (PMDB) e Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS).
Pelo documento aprovado, o Poder Executivo poderá qualificar como Organizações
Sociais (OS) as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvam
atividades não exclusivas do Poder Público nas áreas de saúde. O projeto esclarece,
ainda, que as OS poderão atuar nas atividades de competência do SUS – Sistema Único
de Saúde. O parágrafo 2º do artigo 1º deixa claro que “os contratos de gestão de que
trata esta Lei serão submetidos ao controle externo da Câmara Municipal, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas, ficando o controle interno a cargo do Poder
Executivo, observada a competência do Conselho Municipal de Saúde e Assistência
Social, conforme previsão legal”.
Projeto Aula Extra
Outro Projeto de Lei aprovado pelos vereadores – por unanimidade – foi o nº
80/2015, também do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a empresa Tenaris Confab para realização do projeto ‘Aula Extra’
e a receber a doação de obra de construção e cobertura de quadra poliesportiva em
escola”. O projeto visa oferecer aos alunos matriculados na rede municipal de ensino
apoio escolar, atividades recreativas, artísticas e de ciências visando o desenvolvimento
integral da criança. Pelo convênio, a empresa ficará responsável pelos uniformes, capacitação dos coordenadores, pelo material para o desenvolvimento das atividades e
pelo treinamento da equipe. Já o Executivo irá permitir o uso das escolas municipais e
arcará com os custos de manutenção das instalações. O artigo 4º determina, ainda, que o
Poder Executivo Municipal fica autorizado a receber da empresa Tenaris Confab a obra
de construção e cobertura da quadra poliesportiva da escola “Prof Maria Apparecida
Camargo de Souza”, obra avaliada em R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Créditos Adicionais
Incluídos na Ordem do Dia, 4 projetos da Prefeitura que trata de Créditos Adicionais foram votados e aprovados – por 10 a zero – pelo plenário. O PL nº 82/2015 abre
crédito adicional especial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Fundo Municipal
de Assistência Social/Atenção Básica, em atendimento às exigências do Tribunal de
Contas do Estado. A verba será usada para passagens e despesas com locomoção. O
Projeto de Lei nº 83/2015 dispõe sobre crédito adicional suplementar de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Departamento do
Fundo Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde. Os recursos financeiros serão utilizados
para a aquisição de 02 (dois) veículos para o Departamento de Proteção aos Riscos e
Agravos à Saúde visando a realização de inspeções e vistorias. O terceiro projeto foi
o PL nº 84/2015 que abriu um crédito adicional especial de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) no Fundo Municipal de Assistência Social, no Departamento de Proteção
Especial Média Complexidade com o objetivo de adquirir um veículo especial com
7 lugares. E, por último, o PL nº 85/2015, que prevê um crédito adicional especial de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na Administração do Gabinete, no Fundo Social de
Solidariedade para contratação de cursos pré profissionalizantes, conforme aditamento
do convênio com o Fundo Social do Estado de SP.
Vias e logradouros públicos
O plenário também votou, apreciou e aprovou 03 Projetos de Lei de denominações
de vias e logradouros públicos de Pindamonhangaba. Todos foram referendados por
10 votos a zero. O Projeto de Lei n° 37/2015, do vereador Professor Eric de Oliveira
(PR) que “denomina de RENATO CARDOSO DE OLIVEIRA a Rua Onze, situada no
bairro Vitória Vale III” foi o primeiro a ser aprovado. Em seguida, através de inclusão
regimental, o PL nº 94/2015, do vereador Roderley Miotto (PSDB) que “denomina de
JOAQUIM DIONÍSIO ALVES DE CARVALHO” a quadra coberta do bairro Vila Rica
recebeu o referendo positivo dos vereadores. E, por último, também por inclusão com
as assinaturas regimentais, o Projeto de Lei nº 70/2015, de autoria do vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB) que denomina a Pista do aeródromo, localizada no Parque da
Juventude, de THOMAS RODRIGUES ALCKMIN foi aprovado.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Assistentes
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de

de

ComuniCAção

imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)
e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 202/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) P.R.I. TECNOLOGIA EM LOGISTICA
LTDA, responsável pelo imóvel situado a AV. AMÉLIA PRATA BALARIN S/Nº, bairro PARQUE DAS
PALMEIRAS, inscrito sob a sigla NE 12.14.01.037.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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 208/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) INCORPORADORA PINUS S/C
ÇTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA ALCIDES JOSÉ ARESE, S/Nº, bairro PARQUE
DAS PALMEIRAS, ÁGUA PRETA, inscrito sob a sigla NE12.16.01.007.000, QUADRA 0011, LOTE
00007, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/
entulho decorrente da limpeza, do local, 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 20915
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MIRANTE ENGENHARIA E COMÉRCIO,
responsável pelo imóvel situado a RUA TAMAE WATANABE, S/Nº, bairro ARARETAMA, inscrito
sob a sigla SO23.03.04.016.000, QUADRA G-03, LOTE 20, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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 210/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). MULTIPLA IMÓVEIS, responsável
pelo imóvel situado a RUA BENEDITO CORREA LEITE, S/Nº, bairro CIDADE JARDIM, inscrito no
município sob as sigla SO22.15.08.005.000, para que efetue o fechamento do referido imóvel no
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação . Em atendimento e conformidade com o artigo
111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.
(Atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários).
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 211/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). BENEDITO DONIZETE DE
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE HELVECIO AZEVEDO TOFULLI Nº83,
bairro ARARETAMA, inscrito no município sob as sigla SO23.04.01.011.000, para que efetue
o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação .Em
conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.
(Atualize seu endereço junto ao setor de imobiliários).
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 197/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) EMPRESA DE ELEVADORES
FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO MARIA PIRES, entre os n.º 115 e 155,
bairro MARICÁ, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a
sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico, caso a
limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local para a realização da
mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da multa e do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 207/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MULTIPLA IMÓVEIS LTDA S/C ,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO ESAÚ BICUDO S/Nº, bairro ARARETAMA, inscrito
sob a sigla SO32.03.02.054.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias
e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, 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.

Tribuna do Norte

Campanha do agasalho da
gerdau arrecada 2 mil peças
Divulgação

A Gerdau de Pindamonhangaba mobilizou
todos os colaboradores
da unidade e arrecadou
2 mil peças na Campanha do Agasalho 2015,
ao longo do mês de
maio.
Os cobertores e agasalhos foram entregues
à Prefeitura de Pindamonhangaba, que fará
o repasse às instituições
assistências do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 115/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 115/15, que cuida de “Aquisição de impressos para
consumo dos setores, Departamentos e Secretarias da Prefeitura de Pindamonhangaba”,
a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Bella’s Gráfica EIRELI ME (05, 06 e
11); Gráfica Abreu Ltda. EPP (03 e 12); Gráfica Itapeviense Ltda. ME (16, 17 e 19); José
Augusto Fernandes Moreira ME (15); Marquinhos Artes Gráficas Ltda. EPP (01, 02, 04, 10
e 18); Puccinelli Gráfica e Editora Ltda. ME (07, 08, 09, 13 e 14).
Pindamonhangaba, 19 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 123/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 123/15, que cuida de “Aquisição de mesa de
iluminação cênica e iluminação cênica para atender o teatro galpão”, a Autoridade Superior,
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/lote): Arte em Cena Comércio, Importação e Serviços Cênicos Ltda. EPP
(01). Item 02: impróspero.
Pindamonhangaba, 24 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 129/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 129/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em instalação de centrais e rede de gases medicinais, de acordo com a NBR
12.188 e RDC 50, com fornecimento de materiais para o pronto atendimento infantil”, a
Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor da empresa (item/lote): White Martins Gases Industriais Ltda (01).
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2015.
PREGÃO Nº. 136/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 136/15, que cuida de “Aquisição de materiais elétricos
e hidráulicos”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda. ME
(05, 08, 09, 10, 14, 15, 18, 24, 25, 27, 28, 32); HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP (11,
12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 33 e 37); L.C.P. da Silva Hidráulica Ltda. ME (01, 06, 29 e 30);
Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (02, 03, 04, 07, 19, 26, 31, 34 e 36). Itens imprósperos:
20 e 35.
Pindamonhangaba, 25 de junho de 2015.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 122/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 122/15, que cuida de “Contratação de meio de
hospedagem para acomodação de jurados e integrantes dos grupos teatrais que
participarão do FESTE – Festival de Teatro”, a Autoridade Superior, face à manifestação do
Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93
e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2015.

CONCORRÊNCIA Nº 005/2015 PROCESSO EFCJ- 082/2014
Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a CONCORRENCIA nº
005/2015, objetivando a permissão de uso, remunerada, de 03 (três) áreas denominadas “Área G”,
“Área B” e “Área F”, destinadas à Exploração Comercial de Estacionamentos de Veículos, situados
na cidade de Campos do Jordão - SP, de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, sob
guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, mediante remuneração e encargos
de administração, implantação, operação, manutenção e exploração comercial, do tipo MAIOR
OFERTA, POR ITEM. A realização da sessão será na data de 31/07/2015 no horário das 10h, na
Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba - SP. A visita técnica deverá ser agendada pelo
tel. (12) 3644-7405 / 3644-7411 com Marcelo Scofano / Cristiane Adba.
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2015.
AYRTON CAMARGO E SILVA - DIRETOR FERROVIÁRIO

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por intermédio da Secretaria de Administração, nos termos da legislação
vigente, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA UMA NOVA ETAPA DA 2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO Nº
03/2011, a partir da classificação final da 1ª fase, para o emprego efetivo de Agente Comunitário de Saúde, conforme itens
1.1, 1.1.1 e 1.1.2 do Capítulo V do Edital de Abertura de Inscrições.
Esta convocação tem caráter eliminatório, e constará somente na apresentação de um dos documentos: Cédula de
Identidade (RG), ou CTPS, ou CNH, para posterior agendamento e publicação da data e horário do curso de qualificação (2ª
fase do Processo Seletivo).
Os candidatos convocados devem comparecer no endereço mencionado abaixo. O não comparecimento acarretará
a desclassificação do candidato.

Local: Departamento de Recursos Humanos – Rua Deputado Claro César, 30 – Centro
DATA: 08 de JULHO de 2015
ÁREA 01 - Horário: 9h00
21º DALVANA ELENA SALVADOR
22º EDMARA CRISTINA DE JESUS
23º FABIANE CAROLINE BEJANI SILVA
24º CRISTIANE MARCONDES DOS SANTOS
25º ANDREA LAUDY RUTTER

ÁREA 03 - Horário: 10h00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 061/2015
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 PP nº. 61/15, referente à
“Contratação de empresa especializada para efetuar serviços de manutenção corretiva em
guindaste articulado Munck, modelo 640-18 pertencente à Secretaria de Obras e Serviços
desta municipalidade”, com encerramento dia 17/07/15 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, 30 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 077/2015
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. 77/15, referente à
“Contratação de empresa especialização na elaboração de projeto técnico de frequência
digital”, com encerramento dia 16/07/15 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, 30 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 140/2015
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. 140/15, referente
à “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção,
tratamento e limpeza nas águas das fontes da Praça Monsenhor Marcondes e Praça São
Benedito, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, bem como serviços
de reparos eventuais em moto bomba autoescorvante de 3cv, com manutenção preventiva
mensal, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 14/07/15 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, 30 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 141/2015
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. 141/15, referente à
“Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária
para veículos oficiais, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 14/07/15 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, 30 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 147/2015
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. 147/15, referente à
“Contratação de empresa especializada em seguro veicular para a frota do Departamento
de Assistência Social”, com encerramento dia 16/07/15 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, 30 de junho de 2015.
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21º MILENE LIMA DE SOUZA
22º LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA
23º ALCIONE APARECIDA DE CAMPOS NISIHARU
24º ARLETE APARECIDA DA SILVA FERREIRA
25º SILVANA FATIMA DE JESUS MOREIRA

ÁREA 04 - Horário: 14h00
21º JOSÉ ROBERTO FERRAZ
22º MARCIA LUCIANA DA SILVA
23º MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE
24º JOSÉ REINALDO LEMES
25º MARIA ROSA GOMES
26º PRISCILLA CESARIO TEIXEIRA CESAR
27º ROSIANE APARECIDAPREFEITURA
CAMARGO
MUNICIPAL
28º EUNICE DE MELO NASCIMENTO
29º ROSANGELA APARECIDA DE ANDRADE FREITAS
30º HELENA DE OLIVEIRA CHAGAS

DE PINDAMONHANGABA

ÁREA 06 - Horário: 15h00

1

21º JULIANA PEREIRA DA SILVA
22º WELLIGTON DA SILVA AMARAL
23º NEUSA COSTA MARQUES SILVA
24º MATILDE APARECIDA DA SILVA JESUS
25º TANIA MARA DA SILVA
26º ANDRÉIA CRISTINA FERNANDES
27º RENATA ALVES MOREIRA
28º MICHELI DE OLIVEIRA MONTEIRO SILVA
29º MESSINA DA SILVA VALERIANO DOS SANTOS
30º ANA CAROLINA SALVADOR
31º ANDREIA DE MORAES SEABRA
32º ANA CRISTINA PEREIRA GODOI
33º MARIA DELURDES PEREIRA DOS SANTOS
34º GUSTAVO MACHUCA DE CASTRO MATSUOKA FERNANDES
35º MARIA ELISANGELA DA SILVA CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 038/2011
Contrato nº 070/2011 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Pró Imagem Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de raio-x, pelo
período de 12 meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) meses, até 17/07/2015.
Data de assinatura: 02/04/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Fernando Henrique Aldemundo Pereira.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 086/2011
Contrato nº 122/2011 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Cedlab Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de educação, monitoramento e
controle de portadores de diabetes.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 14/06/2016.
Adita-se valor: reajusta-se, com base no índice IPC-FIPE 7,60%, o valor total do contrato de
R$ 193.836,47 para R$ 208.568,04.
Data de assinatura: 08/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Alexandra Neves Manfredini.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 063/2013
Contrato nº 082/2013 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em
oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra, na especializada de oftalmologia,
para realização de exames, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) meses, até 23/09/15.
Adita-se valor: reajusta-se, com base no índice IPC-FIPE 7,60%, passando o valor mensal
de R$ 36.296,52 para R$ 39.055,06.
Data de assinatura: 08/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 272/2013
Contrato nº 010/2014 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Marítima Seguros S.A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura
securitária para o prédio da Prefeitura pelo período de 12 (doze) meses.
Altera-se: a razão social da empresa, passando de MARÍTIMA SEGUROS S.A., inscrita
no CNPJ sob nº 61.383.493/0001-80 para YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A, inscrita no
CNPJ sob nº 61.383.493/0001-80, tendo em vista a incorporação das empresas Yasuda
Seguros S.A. e Marítima Seguros S.A., com novo endereço da sede situado na Rua
Cubatão, nº 320, Bairro Paraíso, na cidade de São Paulo/SP.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 26/01/16.
Adita-se valor: supressão contratual de R$ 9.300 para R$ 6.200,70 que correspondem a
33,325806% do contrato original por acordo entre as partes
Data de assinatura: 27/01/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Assina pela contratada: Francisco Caiuby Vidigal Filho e Mario Jorge Pereira.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 051/2014
Contrato nº 088/2014 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura
securitária para veículos oficiais pertencentes a frota da Secretaria de Sáude e Assistência
Social, com abrangência nacional, por um período de 12 meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 12 (doze) meses, até 06/04/16.
Adita-se valor: reajusta-se o valor do contrato, com base no índice IPC-FIPE 6,61%,
passando o valor de R$ 1.056,00 para R$ 1.125,80.
Data de assinatura: 27/03/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Roberto Chateaubriand Filho e Ariel Yanitchkis.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 117/2014
Contrato nº 131/2014 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Baromed Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de sessões de câmara
hiperbárica por um período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 04 (quatro) meses, até 01/11/15.
Data de assinatura: 09/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Marcos Vinícius de Carvalho.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 147/2014
Contrato nº 132/2014 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Tim Celular S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, para prestação de
serviços de telefonia móvel pessoal, conforme termo de referência.
Adita-se valor: em conformidade com a cláusula primeira, item 1.3 do referido contrato,
adita-se em 5,922409% para acréscimo ao valor total, correspondente a R$ 24.700,00.
Data de assinatura: 04/05/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvea.
Assina pela contratada: Luiz Carlos Alves Vieira e Sandro Marques Barbosa Coutinho.
Pindamonhangaba, 29 de junho de 2015.

CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CONVOCAÇÃO PARA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecer à 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia
e local abaixo discriminados:

ÁREA 07 - Horário: 16h00
21º ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA
22º SHEILA DOS SANTOS ELEOTÉRIO
23º THAIS DE MORAES SANTOS ROSA
24º ADRIANA SALES DE ARRUDA
25º MAGALLI AUGUSTA DOS SANTOS SCHIMALAND
26º CINTHIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS
27º SILVIA ALESSANDRA MENDES DOS SANTOS
28º VANDA APARECIDA DA SILVA
29º RENATA APARECIDA DOS SANTOS COSTA
30º VIVIAN FLORINDA DE AGUIAR MOREIRA

Dia:
02/07/2015 (quinta - feira)
Horário:
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local:
Centro Comunitário do Vale das Acácias - Moreira Cesar (referência: Base da
Polícia Militar)
Pauta:
Pindamonhangaba, 30 de junho de 2015.

1.
2.
3.
4.
5.

Edson Macedo de Gouvea
Secretário de Administração

Informes;
Aprovação de Atas;
Semana Enfrentamento da Violência contra o Idoso – avaliação
Semana do Idoso 2015 – programação
Outros assuntos pertinentes ao Conselho.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com

CMPD - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CONVOCAÇÃO PARA A 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

Patricia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 6ª Reunião Ordinária de
2015, a realizar - se:
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0006804-27.2011.8.26.0445. Classe: Assunto: Procedimento Ordinário Contratos Bancários. Requerente: Banco Mercantil do Brasil Sa. Requerido: Pedro Ferreira da Silva Neto e outro. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0006804-27.2011.8.26.0445 - nº 1162/2011. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, extraído dos autos
da AÇÃO DE COBRANÇA, processo n.º 00068042720118260445, 1ª Vara Cível da Comarca de PINDAMONHANGABA
- SP, que move Banco Mercantil do Brasil S.A, instituição financeira com sede na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua
Rio de Janeiro, 654, contra PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO, brasileiro, portador do CPF nº 929213708-59 e ELSA
RENATA GONÇALVES DA COSTA, brasileira, portadora do CPF nº 199067058-09 , todos em lugar incerto e não sabido,
onde o requerente é legítimo credor dos requeridos, pela quantia de R$ 16.621,03 (dezesseis mil, seiscentos e vinte
e um reais e três centavos), representada por uma cédula de crédito bancário nº 7983316-0, o qual deveria ter sido
liquidado, consoante cláusulas e condições nele avençada. O valor foi apurado em 08/07/2011, conforme demonstrativo
de débito juntado nos autos. Citem-se os requeridos PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO e ELSA RENATA GONÇALVES
DA COSTA, por todo o conteúdo da presente ação, para querendo e razão tenham para tanto, contestarem a presente
ação, no prazo 15 (quinze) dias, acentuando-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos aqui articulados (art. 285 c/c art. 319 do CPC) e reconhecidos de plano os pedidos (art. 330-II do
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se este edital
que será publicado e afixado na forma da Lei e em lugar de costume. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de maio de 2015.

Dia:
02/07/2015
Horário:
9h (nove horas)
Local:
OAB
(Rua Gregório Costa, 249 – Centro – Fone contato: (12) 3642.5398)
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Pauta:
•
II Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
•
Processo de Eleição de novos representantes da sociedade civil – gestão
2015/2017
•
Assuntos pertinentes ao Conselho

EDITAL DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar - Rito Sumário, instituída
pela Portaria Interna nº 9436, de 06 de fevereiro de 2.015, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no artido 163 da Lei Federal nº 8.112/90, CITA, pelo presente edital, a
servidora Sra. Joseane Cristina Moreira de Paula, por se encontrar em local incerto e não
sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer nas
dependências da sala da gerência de RH - Serviço de Procedimentos Disciplinares, à Rua
Deputado Claro Cesar, nº 30, em Pindamonhangaba - SP, a fim de apresentar defesa escrita
no processo interno nº 34248/2014 - PAD 014/2015, a que responde, sob pena de revelia.

Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

Clovis Alberto Teixeira
Presidente da Comissão

PINDAMONHANGABA
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte
Uma festa de São João na
Pinda do início do século XX

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

N

esta edição vamos
relembrar a festa
de São João ocorrida no
bairro do Bonsucesso em
1905. A fonte é uma matéria encontrada na edição
de 9 de julho do mencionado ano, na Folha do
Norte (extinto semanário
local). O autor do artigo
é identiﬁcado apenas pelo
pseudônimo de “Devoto
de São João”.
O festeiro fora Luiz
Guimarães, um dos comerciantes do Mercado
Municipal (naquela época, instalado na área onde
desde 1947 se aquartela o
2º Batalhão de Engenharia
de Combate). Luiz era conhecido pelas grandes festas que promovia no Largo
Mercado. Nesse local, Luiz
havia transformado um
cômodo em uma capela, a
denominando de Capela
de São João do Comércio,
onde anualmente realizava concorridos festejos
juntamente com os amigos Ignacinho Torquarto
e Chico Cardoso. Com a
morte dos amigos, poucas
foram as festas dignas de
menção realizadas na tal
capela. Foi quando o Luiz
resolveu ir morar no bairro do Bonsucesso, para lá
levando seu gosto pelas
lides festivas. Assim como
já havia feito na cidade,
também naquele bairro
ele transformou um cômodo em capela de São João,
dando prosseguimento às
grandes festas joaninas.
Conta o “devoto de São
João” na Folha do Norte,
que tinham sido “quatro
dias de folias”. Ainda no
dia 23, “o Luiz viera trazer
o almoço aos presos”. Esse
costumeiro ato beneﬁcente, era “a chave de ouro
com a qual o ﬁlantrópico e
humanitário festeiro abria
a porta das festividades
de São João no bairro do
Bonsucesso”.

Baile ao som da banda
Na volta para o bairro,
o festeiro já levou consigo os componentes da
Corporação Musical Sete

bibliotecaets.blogspot.com

mormente os invencíveis
músicos da corporação
Sete de Setembro.”
A festa continuou naquele domingo. As senhoritas (incansáveis senhoritas) resolveram que era
hora de saltar a fogueira.
Foi quando uma delas
entregou ao cronista, ou
colaborador da Folha do
Norte, algumas quadrinhas, das quais, duas ele
publicou em sua matéria:
Vamos ver quem é valente,
Quem salta mais do que eu;
- Moços! Corramos à frente,
A fogueira já acendeu!
Salta tu, moço galhardo,
Quero ver o teu ardor...
Em face do teu amor
Não te faças de rogado!

de Setembro, regida pelo
maestro João Maria Pires. Ao chegarem, houve
a reza da ladainha ao som
da banda, em seguida,
Luiz ofereceu jantar e hospedagem à maior parte
dos músicos.
Os festejos tiveram
início logo após o jantar,
no largo da capela de São
João, “...moças da cidade
e da roça passeavam, em
sentidos contrários como
bandos de borboletas, era
grande e animado o movimento”, descreve o redator em sua matéria. Dali,
a banda Sete de Setembro
se dirigiu até a residência
de um dos moradores das
proximidades, dando início ao baile. O redator da

Folha do Norte conta que
foi até lá e pode apreciar
“joviais senhoritas da cidade e do bairro, amadoras da dança, que lá estavam, e um punhado de
rapazes disposto a amanhecer dançando.”
Café com pamonhas
Eram quatro horas da
manhã do dia 24 quando, relata o articulista,
“...dançou-se a última
quadrilha, marcada pelo
festeiro Luiz Guimarães”.
Instantes depois ouviram
se os fogos, repique dos
sinos da capelinha e a
banda tocando uma linda
marcha: “Era a alvorada!
Saímos a correr... Uma
das mais gentis senhoritas
empunhou a bandeira do
Divino Espírito Santo, que
lá estava desde a véspera,
e seguiu na frente da música”, prossegue o redator,
dizendo que caminharam
até o ﬁm de um bambual,
onde morava o ‘alferes do
café com pamonhas e pipocas’, denominação que
recebia o morador que
ﬁcava responsável pela
distribuição do café com
pamonhas e pipoca aos
participantes da festa.
Já era de manhã, mas
ninguém dormia. “O Guimarães e a família derreavam-se em amabilidades
para com todos, quando
a Sete de Setembro apareceu tocando, acompanhando o pau de sebo e o
mastro. Colocados ambos

em seus lugares, subiram
ao ar numerosos foguetes”, prossegue, revelando
que as “pelegas” (notas, dinheiro) colocadas no alto
do pau de sebo, mais tarde
foram “abiscoitadas por
um moleque que se mostrou hábil em ginástica.”
Missa e batizados
Às 11 horas foi celebrada
a missa de São João pelo
padre Joaquim Gororós.
Em seguida, houve um
animado leilão de prendas
e depois um “lauto almoço”.
Terminado o almoço, todos
seguiram para a igreja
de Santa Rita, onde foi
ministrado o sacramento do
batismo do padre Joaquim
Gororós.
“A igreja estava repleta
de moças, lindas como as
ﬂores”, descreve, dizendo
que também haviam sido
batizados naquela oportunidade os dois ﬁlhos do Luiz
Guimarães, recebendo os
nomes de Otto e Eloy, sendo padrinhos o fazendeiro
João de Oliveira e o comerciante Antonio Alves Moutinho, e madrinhas, Elisa de
Oliveira e Alice Paschoal.
Balão, fogueira e jongo
O cronista prossegue
mencionando que ao regressarem da igreja, viram
subir um belíssimo balão
medindo mais de quatro
metros, “perito trabalho
do distinto cavalheiro
Carlos Henke, residente
em São Paulo”.

Conta que, à tarde, foram reiniciados os festejos
e ao escurecer acenderam
uma enorme fogueira,
onde “os pretos formaram
a dança do jongo”. E que
o Luiz mandara colocar
ao pé da fogueira um barril da aguardente especial
“paraty”. Ao mesmo tempo era oferecido um “suntuoso jantar” de batizado
na casa do festeiro.
Baile, versinhos
e pula fogueira
Quando pensavam que
a festa tinha acabado,
“as senhoritas, depois de
apreciarem belos foguetes
de mil cores, foram buscar
a música e inventaram um
novo baile, que não durou
até o amanhecer de domingo, 25, porque todos
estavam cansadíssimos,
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embranças

Procissão e
encerramento
Eram 9 horas quando,
em procissão e ao som da
banda, a imagem de Santa
Rita foi conduzida de volta
à sua igreja. “Três andores
eram conduzidos por 12
senhoritas formosas. Eram
eles: o de Santa Rita, São
João e São Pedro”. Após
a entrega da imagem de
Santa Rita ao seu templo,
houve uma ladainha e, em
seguida, “fez-se a trasladação das imagens de São
João e de São Pedro à capela do primeiro”.
As festividades de São
João do bairro do Bom
Sucesso foram encerradas
com um almoço e depois
de tocarem o dobrado
“Buraco do Rezende”, os
músicos da banda Sete
de Setembro retornaram
para a cidade.
O cronista que assina a
matéria como “devoto de
São João”, assim encerra
seu artigo sobre a festa:
“Mais tarde foram se
despedindo os convidados.
Foram rareando as moças
e, quando vimos que éramos quase os últimos, às 6
horas da tarde, demos um
abraço no Luiz Guimarães,
agradecemos as gentilezas
que nos dispensou tão ﬁlantrópico cidadão e entramos numa caçamba ao
qual dão o nome de trolly,
e passamos pelo Cruzeiro
(praça do Cruzeiro), na cidade, às 8 horas da noite.”

Troviolas

Quando saltas a fogueira,
todos te espiam, surpresos!
- Até as brasas, faceira,
parecem olhos acesos...
Cuidado, menina louca!
Não pules tanto a fogueira,
senão acabas na boca
dessa gente faladeira...

Orlando Brito, Tribuna do Norte, 21 de junho de 1970.

