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Amazona de
Pinda, Keila
Mendonça,
é favorita
em Barretos
A pindamonhangabense Keila Mendonça, de 17
anos, pode ser campeã nacional na prova dos Três
Tambores, que é disputada durante a Festa do Peão de
Barretos, neste ﬁm de semana.
Keila, que é a única representante do Vale do
Paraíba na principal competição do Brasil, lidera o
ranking da Associação de Criadores de Cavalo Quarto
de Milha, e ocupa a terceira colocação no Campeonato
Brasileiro de Três Tambores.
A ﬁnal de Barretos vai dar aproximadamente
R$ 100 mil em prêmios e um carro zero km à campeã.
Os dois melhores animais da prova se classiﬁcam, junto
com suas amazonas, para representar a Associação
Nacional de Três Tambores na Copa dos Campeões,
que será realizada em outubro.
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FOTÓGRAFA EXPÕE
IMAGENS DE
PINDA NO METRÔ
DE SÃO PAULO
PÁGINA 3

NOVELIS
ABRE VAGAS
PARA ESTÁGIO
NA CIDADE
Os jovens de Pindamonhangaba interessados em atuar como estagiários na Novelis devem
fazer cadastro no site da
empresa. Ao todo, são 35
vagas, também para as
cidades de São Paulo e
Santo André. São vagas
nas áreas de Administração, Ciência e Tecnologia, Ciências Contábeis,
Ciências da Computação, Comércio Exterior,
Economia, Engenharia,
Jornalismo, Publicidade
e Propaganda, Relações
Públicas, Sistemas de Informação, Tecnólogo em
Metalurgia, Processos e
Química.

Estudante de
17 anos pode
conquistar
título inédito
para a região

PÁGINA 3

JEOVÁS
PROMOVEM
CONGRESSO
“IMITE A JESUS”

PÁGINA 6

CORINTHIANS E FERROVIÁRIA
DECIDEM SUB 20 AMANHÃ
O Corinthians e a Ferroviária fazem a ﬁnal do Salonão – categoria sub 20 – nesta sexta-feira (21). Segundo o presidente da
Liga Pindamonhangabense de Futsal, Benedito José Coelho, o
Pintado, o jogo deverá ser equilibrado e decidido nos detalhes.
PÁGINA 5
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Festival de Food Truck traz
dezenas de opções de comida
Pindamonhangaba recebe o
Festival de Food Truck com 15
caminhões e duas food bikes neste
ﬁm de semana.
Entre as opções de comida estão cilli, hashi tag sushi, santa
piadina, viking, flaming, hamburguer, pizza enrolada, fiships,

burritos bravo, além de vinhos,
doces, milk shake, e alimentos
gourmet de várias partes do
mundo.
Os produtos serão comercializados entre 12 e 22 horas de sábado
(22) e 12 e 20 horas de domingo
(23) no estacionamento do Spani.
PÁGINA 6

As Testemunhas de
Jeová de Pindamonhangaba promovem neste ﬁm
de semana a última conferência anual, que terá o
tema “Imite a Jesus”.
O evento, que será realizado na sede da instituição, examinará passagens
bíblicas sobre a vida de
Jesus Cristo e destacará
como todas as pessoas —
independentemente de
formação, estilo de vida
ou religião — podem se
beneﬁciar de modo prático do exemplo e dos
ensinamentos do ﬁlho de
Deus.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

16º
NUBLADO, MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

25º
UV 7
Fonte CPTEC/INPE
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Estudantes do Ouro Verde
visitam Aeronáutica em Guará

movimento incentiva a compra
de pequenos negócios para
fortalecer a economia

Divulgação

E

m uma iniciativa inédita, foi lançado hoje em
todo o País um movimento para estimular
a sociedade a consumir produtos e serviços
fornecidos por micro e pequenas empresas. A ação é
liderada pelo Sebrae e pretende usar a força dos pequenos
negócios – mais de 10 milhões de empresas no Brasil,
que faturam no máximo R$ 3,6 milhões por ano – para
fortalecer a economia.
“Há 42 anos, o Sebrae prepara o empreendedor para
melhorar a gestão das empresas, para que elas se tornem
mais eficientes e atendam melhor os consumidores.
Agora é a primeira vez que fazemos um movimento para a
sociedade, para que as pessoas percebam que ao comprar
do pequeno, elas estão melhorando a sua cidade, gerando
empregos e ajudando a economia”, destaca o presidente
do Sebrae, Luiz Barretto.
As micro e pequenas empresas são mais de 95% do
total de empresas brasileiras, respondem por 27% do PIB
no Brasil e por 52% do total de empregos com carteira
assinada – mais de 17 milhões de vagas. O Movimento
Compre do Pequeno Negócio, lançado hoje, estabeleceu o
dia 5 de outubro como data oficial, por se tratar do dia em
que foi instituído o Estatuto da Micro e Pequena Empresa.
A ação inclui um hotsite (www.compredopequeno.com.
br) que enumera cinco razões para comprar dessas
empresas: É perto da sua casa; É responsável por 52%
dos empregos formais; O dinheiro fica no seu bairro; O
pequeno negócio desenvolve a comunidade; Comprar do
pequeno negócio é um ato transformador.
No hotsite, os empreendedores também poderão
cadastrar suas empresas para que o consumidor encontre
os produtos e serviços que precisa perto de sua casa ou
trabalho.
O Sebrae e instituições parceiras vão realizar uma
semana de capacitação em todo o Brasil, de 21 a 26 de
setembro, para preparar os empresários especialmente
para o 5 de outubro, com palestras, consultorias e
orientações sobre controle de custos e atendimento ao
cliente, por exemplo.
Para incentivar a participação no Movimento Compre
do Pequeno Negócio haverá campanhas na mídia, nas
redes sociais e a distribuição de kits gratuitos para que
as pequenas empresas sejam facilmente identificadas
pelos consumidores. “A expectativa é que o 5 de outubro
se torne uma data em que as pessoas preferencialmente
comprem das micro e pequenas empresas e assim
colaborem com o crescimento da economia brasileira”,
ressalta o presidente do Sebrae, Luiz Barretto.
Apesar de ainda estarmos ‘longe’, pois falta 1 mês e
meio, está na hora de começarmos a refletir sobre a ação.
Nisso, estão certas as donas de casa que preferem
comprar produtos no armazém do Zé, no bar do João ou
na papelaria da Nair.

A

Alunos dos 4º e 5º anos da escola municipal Maria Zara Miné Renoldi dos Santos, no Ouro Verde, visitaram a EEAR – Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá, na última semana. A visita fez
parte do projeto de meio ambiente da escola e visou
enriquecer e estimular o aprendizado das crianças.
De acordo com informações da gestora da unidade, na visita, os alunos tiveram a oportunidade de
participar de uma ‘Corrida de Orientação’, em que é

necessário seguir um mapa e uma bússola para buscar
diversos itens durante o percurso. Na oportunidade,
as crianças puderam conhecer melhor o local, ver aviões e equipamentos militares. “Além de tudo isso, as
crianças também descobriram que quem faz corrida
de orientação é amigo da natureza”, contou a gestora.
Os alunos aprovaram a iniciativa. “Foi uma experiência interessante e fantástica”, disse Júlia Santos
Souza, aluna do 5º ano A.

Alunos da Rede Municipal assistem
espetáculo sobre meio ambiente
Estudantes das escolas
municipais ‘Maria Zara Miné
Renoldi dos Santos’ (Ouro
Verde), Padre Mário Bonotti
(Maria Áurea) e Prof. Moacyr de Almeida (Bela Vista)
assistiram ao espetáculo teatral ‘De Canto em Canto’,
promovido pela CCR Nova
Dutra, por meio do programa
‘Estrada para a Cidadania’.
As sessões foram realizadas
às 10 e 15 horas, no Espaço
Cultural Teatro Galpão, na
segunda-feira (17).
Para a gestora da escola
do Bela Vista, que levou 136
alunos ao evento, assistir a
peça teatral foi importante
porque os alunos puderam,
através do lúdico, confirmar
o que aprendem nos livros,
estabelecendo uma relação
entre o enredo e os temas

Divulgação

abordados em sala. “Para os alunos, a aprendizagem tornouse significativa, pois as questões ambientais foram relacionadas ao folclore, assunto de interesse dos alunos. De acordo
com os relatos, eles entenderam a importância de economizar a água e quais serão as consequências do desperdício”,
avaliou. “Iniciativas como esta complementam as ações dos
projetos de responsabilidade social e cidadania desenvolvi-

dos pela escola”, afirmou.
Na opinião da gestora da
escola do Ouro Verde, que
levou 122 alunos à peça, essa
iniciativa foi de grande importância para conscientizar
as crianças sobre a preservação do meio ambiente,
que resultará em atitudes
conscientes e sustentáveis.
“O conteúdo do espetáculo trouxe um assunto sério
e atual, mas abordado de
maneira lúdica e animada,
fazendo com que as crianças reflitam sobre a questão
da água e a necessidade de
economizar o líquido mais
precioso do mundo”, destacou. “Esse tema é de grande
relevância também por estar
de acordo com a nossa grade
curricular na disciplina educação ambiental”, concluiu.

- Bete Guimarães -

importânciA e o prAzer de ler

- cadeira nº 34 de membros titulares da aPL academia Pindamonhangabense de Letras
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O educador Paulo Freire, em seu famoso mote, conhecidíssimo de todos os educadores, escreveu que “a
leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”,
mostrando que a decodificação pura da palavra escrita
não é suficiente para o ato de ler, mas principalmente, a
compreensão do que se está lendo.
Linguagem e realidade se interligam dinamicamente, por isso compreender um texto implica a percepção
entre ele e o contexto. Portanto, ler é muito mais que
passar os olhos sobre um amontoado de palavras, mas
extrair delas o seu significado dentro do conjunto, levando-se sempre em conta o contexto em que o texto
lido se apresenta para nós naquele momento.
Antes de mais nada, é bom lembrar que o ato de ler
não se prende apenas à leitura de um texto escrito, mas
a tudo o que nos rodeia: o tempo, os sinais de trânsito,
os gestos das pessoas, as cores, os objetos dispostos em
determinados espaços e tempo, uma simples conversa,
um discurso político, um filme, uma aula expositiva, um
quadro, uma peça musical, uma lágrima que rola num
rosto triste, enfim, tudo o que a nós se apresenta neste
grande livro da vida.
Desde os nossos primeiros contatos com o mundo,
alguns acontecimentos tornam possível o nosso aprendizado natural, como o aconchego, os braços carinho-
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Bete e Paulo Freire
sos da nossa mãe, assim como o cheiro de seu peito e a
pulsação de seu coração quando nos amamenta, o calor de um abraço, ou do berço onde dormimos, a luz,
a escuridão, o som, um grito, uma canção de ninar, os
quadros da parede, os móbiles que se movimentam, o
toque áspero ou macio das mãos, das roupas em nossa
pele, tudo começa a fazer sentido para nós e nos ensina
a aprender a ler. De novo, citamos Paulo Freire quando
diz “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém

se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediados pelo mundo”.
O ato de ler pode eclodir repentinamente, quando algo nos instiga a ficarmos mais atentos àquilo que
está ao nosso redor. Essa eclosão pode acontecer com
uma criança, ou com um jovem, ou mesmo um adulto
que, como que por um “ acordar” para a leitura, passa a
acrescentar ao ato de ler algo mais de si próprio, ligando-se de imediato a uma experiência, a uma fantasia ou
mesmo a uma necessidade
Portanto, tudo isso acontece quando qualquer indivíduo, seja de que idade for, é incentivado a prestar
mais atenção ao mundo que o cerca, sempre atento a
coisas novas e inesperadas como um sorriso, um abraço, um beijo, ou até mesmo, um encontrão, um tapa,
um tiro. Parece paradoxal, não parece? Mas esta é a realidade da vida e precisamos estar sempre preparados
para abrirmos suas páginas, pois não vamos encontrar
somente príncipes ricos e belas donzelas... também há
os vilões, os psicopatas, as prostitutas, os ladrões e assassinos. Na leitura eu me encontro, buscando sempre
aquilo que me agrada e tirando as lições que a vida me
oferece, para escolher o meu lado, o meu ponto de vista,
e tentar ser uma pessoa cada vez melhor. Estamos neste
mundo para isso... evoluir. E essa evolução só acontece
com as leituras (de todos os tipos) que fazemos.
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cOTIDIANO
Fotografias da cidade estão
expostas no metrô de São Paulo
Camila Pastorelli

Pindamonhangaba está sendo retratada por fotografias nos
metrôs de São Paulo, desde junho, até agosto. As imagens são
da fotógrafa Camila Pastorelli,
que veio à cidade fotografar o
bondinho durante o Festival Junino.
“Essa é minha época favorita do ano, a tradição das danças, músicas e comidas juninas
é algo muito importante para
mim e fotografar esse momento na cidade foi muito gostoso”,
contou a fotógrafa.
As fotos foram feitas em junho de 2014, saindo da estação
do centro da cidade em direção ao Bonsucesso, local onde
a festa aconteceu. Nesta data,
como de costume o transporte
foi enfeitado, e contou com a
presença de músicos que fizeram as pessoas dançarem durante o trajeto.
A exposição já passou pelas
estações da Sé, Alto do Ipiranga
e agora está na Santana, onde
permanecerá até 31 de agosto.
Camila pretende trazer a mostra
para Pinda e há propostas para

registro do “Trem do Forró” a caminho do Festival Junino
levar a Quiririm. Em contrapartida, a fotógrafa busca apoio para
outro projeto, em andamento,

também em Pindamonhangaba.
Para conhecer o trabalho da
fotógrafa, é só acessar o site: cami-

lapastorelli.com, Facebook: Camila Pastorelli ou pelo Instagram:
@camila_pastorelli.

Camila Pastorelli
A jornalista e fotógrafa nasceu
em Taubaté, mas passou sua infância e adolescência em Pindamonhangaba. E ao saber da festa
junina foi ao bondinho fotografar,
por ser sua época do ano favorita.
Há 10 anos Camila mora em São
Paulo, cidade na qual se mudou
para estudar e ficou.
Em 2009, teve uma de suas
fotografias selecionadas para o
concurso “A Arte de Fotografar
- As Pequenas Coisas da Vida”,
promovido pela EDP Bandeirantes. As imagens selecionadas
rodaram diversas cidades do
Vale do Paraíba.
Em 2014, teve uma foto selecionada para a exposição
“Fotografia de Rua”, parte do
4º Festival Foto em Pauta, em
Tiradentes, Minas Gerais; no
mesmo ano, foi finalista da 25ª
Mostra de Arte da Juventude,
promovida pelo Sesc Ribeirão
Preto. E Em 2015, ganhou uma
bolsa de estudos para o curso de
verão de Fotografia Documental
na escola Motivarte, em Buenos
Aires, Argentina.
Camila Pastorelli

Novelis abre vagas
para estágio em Pinda
A unidade da Novelis de
Pindamonhangaba está buscando jovens determinados e
engajados, que estejam preparados para aprender e desenvolver seus talentos por
meio da inovação, colocando
em prática seu protagonismo.
Com o intuito de atrair o público com essas habilidades, a
empresa abriu inscrições para
o processo seletivo de seu Programa de Estágio. Para este
novo ciclo, serão selecionados
35 jovens para vagas em São
Paulo, Pindamonhangaba e
Santo André.
Segundo a indústria, o diferencial do programa da Novelis é que ele possui um plano de integração e workshops
para desenvolvimento de
competências e entendimen-

to dos negócios da companhia. Durante o estágio, cada
participante deve elaborar
um projeto que contribua
diretamente e seja implantado em sua área de atuação e
apresentá-lo ao final do ano.
O programa tem duração de
até dois anos, e a companhia
oferecerá aos selecionados
benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e
odontológica, seguro de vida,
vale transporte e vale refeição
ou restaurante no local.
Para participar do processo, os candidatos devem estar
matriculados em cursos universitários ou técnicos, com
conclusão prevista para dezembro de 2016 ou 2017, ter
inglês intermediário e domínio de informática. As vagas

são abertas a estudantes de
Administração, Ciência e Tecnologia, Ciências Contábeis,
Ciências da Computação, Comércio Exterior, Economia,
Engenharia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Sistemas de
Informação, Tecnólogo em
Metalurgia, Processos e Química.
O período de inscrições se
encerra em 30 de setembro, e
o processo seletivo será realizado em parceria com a recrutadora Viva Talentos. No mês
de outubro, serão realizadas
entrevistas presenciais, com
resultados divulgados em novembro. Para mais informações sobre as vagas, acesse o
site do Ciclo Novelis: www.ciclonovelis.com.br.
Divulgação

O período de inscrições se encerra em 30 de setembro

Foto registra menina ansiosa com a paisagem

religião

TesTemunhas
de JeOvá
realizam úlTimO
cOngressO anual
“imiTe a Jesus”
A denominação cristã
Testemunha de Jeová fará
a última conferência do
ano com o tema “Imite a
Jesus”, que se inicia nesta
sexta-feira (21) a partir
das 9h20, e se encerra
domingo (23) às 15h45, no
Salão de Assembleias em
Pindamonhangaba.
O congresso “Imite a
Jesus” examinará passagens bíblicas sobre a vida
de Jesus e destacará como
todos — independentemente de formação, estilo
de vida ou religião — po-

dem se beneficiar de modo
prático do exemplo e dos
ensinos de Jesus. Um destaque do programa será
o discurso temático na
sexta-feira de manhã, com
o tema: ‘Ocultos nele se
acham todos os tesouros
da sabedoria’.
A entrada é franca.
Para conferir a programação completa acesse o
site: www.jw.org. O salão
de assembleias está localizado na rodovia Dr. Caio
Gomes Figueiredo, 11.401,
bairro Bonsucesso.
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LUMEN – MEN TES DE LUZ

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

DE

O vereador Dr.
Marcos Aurélio
(PR) sempre atuante e participativo na área da saúde
pública da cidade,
está reivindicando
à Prefeitura e aos
setores competentes do município que promova
estudos e adote
providências para
a inclusão de cirurgiões dentistas
nos Programa de
VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI
Saúde da Família
(PSF) dos bairros
O vereador Dr. MarFeital, Goiabal e Campinas.
Segundo o vereador, cos Aurélio entende que
“este profissional está sem- a inclusão do dentista no
pre preparado a realizar PSF é importante para
diagnósticos específicos, encaminhamento e oriencuja finalidade é obter o tação aos usuários, quando
perfil endemiológico para necessário, a outros níveis
um planejamento e uma de assistência, mantendo
programação da saúde sua responsabilização
bucal”. O dentista também p e l o a c o m p a n h a m e n t o
pode realizar procedimen- do usuário e o segmento
t o s c l í n i c o s , i n c l u i n d o do tratamento. “É muito
atendimento das urgên- importante conseguirmos
cias e pequenas cirurgias levar estes profissionais
ambulatoriais; realizar a para o Programa Saúde
atenção integral a promo- Família (PSF), pois meção e a proteção da saúde lhor ainda mais o atendibucal, como prevenção, mento integral à saúde dos
diagnóstico e tratamentos usuários destes bairros. A
tais como restauração e saúde dos pindamonhancanal; reabilitação e manu- gabenses sempre vai ser
tenção da saúde, individual prioridade”, enfatizou o
e coletiva, de acordo com vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.
planejamento.

ASSESSORIA

A LUMEN atende na rua
Álvaro Leme Celidônio, 386,
na Quadra Coberta – Unidade
do CAPS.
Academia Adaptada
O vereador Roderley Miotto encaminhou o requerimento
nº 1.265/2015 ao prefeito,
com cópia ao Secretário de
Esportes, solicitando estudos e
informações sobre a possibilidade de instalar uma academia
adaptada ao ar livre na cidade.
De acordo com o vereador,
estas academias vem sendo
instaladas em diversas cidades,
trazendo também qualidade de
vida e inserindo toda população no esporte, com ênfase
neste caso, aos portadores
de necessidades especiais.
“Existem cadeirantes na cidade
que poderiam fazer atividade
físicas. Estes equipamentos
trazem saúde à esta população.
Espero que estudem minha solicitação e implantem este tipo
de academia adaptada em nossa
cidade”, ﬁnaliza o vereador
Roderley Miotto.
C O M U N I C A Ç Ã O /CV P

O vereador Roderley Miotto (PSDB) esteve reunido em
seu gabinete com membros da
LUMEN – MENTES DE LUZ.
Trata-se de uma Associação de
Amparo à Saúde Mental, sem
fins lucrativos, criada para
ajudar pacientes que sofrem
de transtornos mentais e seus
familiares, sediada em Pindamonhangaba.
Esta Associação tem por
ﬁnalidade apoiar os portadores
de transtornos e sua família,
oferecendo atividades sócio
culturais e recreativas, buscando alternativas de convívio
interpessoal aos assistidos pelo
Centro de Atenção Psicossocial do município (CAPS).
“Fico feliz em receber e
de alguma forma contribuir
para o desenvolvimento de um
trabalho como este. Convido
a população e as pessoas que
possuem algum ente em casa
com problemas, que vá até o
local onde a associação se reúne e busque apoio. Eles terão
o maior prazer em ajudar!”.

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

Vereador Roderley Miotto se Dr. Marcos Aurélio reivindica Martim Cesar reitera
reúne com Lumen – Associação inclusão de dentistas nos PSFs dos pedido de instalação de
bairros Feital, Goiabal e Campinas uma AMI na Quadra Coberta
de Amparo à Saúde Mental
O vereador Martim Cesar
(DEM) reitera ao prefeito
Vito Ardito Lerario, para que
sejam feitos estudos visando
a instalação de uma AMI –
Academia da Melhor Idade,
na Praça Marechal Humberto
de Alencar Castelo Branco,
no bairro Chácara da Galega,
“Quadra Coberta”.
O vereador justiﬁca seu
pedido no fato que, a referida praça tem uma dimensão
razoável para implantação
de uma AMI - Academia
da Melhor Idade, além de
ser bem arborizada o que
favorece a prática esportiva,
promovendo uma melhor
qualidade de vida aos moradores e esportistas.
Revitalização da
Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo é
para que seja revitalizada a
Estrada Municipal Sebastião
Vieira Machado, localizada
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Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

VEREADOR
PROFESSOR OSVALDO

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

CONTA COM ELEVADO

NÚMERO DE CRIANÇAS E JOVENS ”
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ORDEM DO DIA

DE

29ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 24 de

ASSESSORIA

mas e achar soluções junto
aos trabalhadores de nossa
região.
O vereador Professor
Osvaldo em seu requerimento pediu a convocação
do Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Rubens Fernandes; da Secretária de Saúde, Sandra
Tutihashi; da Diretora do
Departamento de Assistência Social, Eliane Wolf; do
responsável pelo CEREST,
Rafael Lamana, e convidou
também representantes do
Ministério Público do Trabalho, do INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social,
da CUT - SINDMEPT, das
empresas de Pindamonhangaba e dos trabalhadores de
nosso município.
O vereador Professor Osvaldo ressalta a importância
da realização desta Audiência Pública. “O respeito à
vida e à saúde é princípio
consagrado na Constituição Federal, visto que hoje, muitos
funcionários estão
passando por uma
situação difícil dentro das empresas”,
finaliza o vereador
Professor Osvaldo.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V E R E A D O R M A RT I M C E SA R P E D E I N S TA LA Ç Ã O D E U M A A M I - A C A D E M I A
MELHOR IDADE, NA PRAÇA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO,
Q UA D R A C O B E RTA

Professor Osvaldo pede Audiência Vereador Ricardo
Pública para debater o Meio Ambiente Piorino solicita mais
atividades no Castolira
nas metalúrgicas da cidade
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) solicitou através do requerimento n°
1.241/2015, a convocação
de uma Audiência Pública
que terá como pauta o Meio
Ambiente no trabalho dentro
das empresas metalúrgicas
de Pindamonhangaba. A Audiência será realizada no dia
23 de setembro, às 19 horas,
na Câmara de Vereadores,
localizada na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 – Real
Ville, Mombaça.
Após reuniões com um
grupo de funcionários e
representantes da CUT SINDMEPT - Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, o vereador
Professor Osvaldo convidou-os para comparecer na
sessão para que, juntos aos
outros vereadores, possam
tentar resolver os proble-
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no bairro do Socorro, que
inicia na rotatória do Loteamento Colonial Village,
margeando o Loteamento
Parque Lago Azul e o Distrito
Industrial da Dutra, saindo em
frente ao posto de combustível Amaral, na Via Dutra.
O vereador Martim Cesar
justiﬁca seu pedido que esta
via se encontra sem qualquer
benfeitoria, necessitando de
uma melhor infraestrutura,
como asfalto, guias e sarjetas,
iluminação pública, água e
esgoto e ciclovia, a ﬁm de
proporcionar mais segurança
e promover uma nova opção
de acesso à Via Dutra.

agosto de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 70/2014, do Vereador Professor Eric de
Oliveira, que “Denomina de JOÃO DA SILVA a praça localizada
em frente à rua Shiduca Yassuda, no bairro Morumbi.
II. Projeto de Lei n° 102/2015, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Denomina de TENENTE EUCLYDES SILVÉRIO a Rua 05, do
Loteamento Vila Romana, no Parque São Domingos”.
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.

VEREADOR RICARDO PIORINO

Durante essa semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve reunido com
lideranças do bairro Castolira, para tratar de diversos assuntos. Dentre eles,
destacou-se a necessidade
de criação de um projeto
que proporcione atividades
permanentes às crianças e
aos jovens do bairro.
Segundo o vereador, o
Castolira é um dos bairros
do município que conta
com a maior quantidade de
crianças e jovens, motivo
pelo qual, se faz necessária a implantação de um
programa, com as mais
diversas atividades, tanto
na área esportiva, quanto
nas áreas cultural e social.
O vereador salientou que
essas atividades extracurriculares contribuirão para
o desenvolvimento físico,

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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psíquico e intelectual das
crianças e dos jovens, além
de proporcionarem maior
tranquilidade aos pais e
mães que trabalham fora.
“Estamos pleiteando
junto à Administração
Municipal a criação desse
projeto, com a participação
de profissionais capacitados, buscando dar maior
qualidade de vida a essa juventude e, ao mesmo tempo,
incentivando e estimulando
a alcançarem o sucesso”,
finalizou Ricardo Piorino.
Operação
tapa-buracos
O vereador Ricardo
Piorino continua insistindo
na continuidade da “operação tapa-buracos” nas
ruas e avenidas da cidade,
atendendo, desta forma, as
constantes reclamações que
vem sendo apresentadas.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Tribuna Livre:
Sr. Adilson dos Santos

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
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Tribuna do Norte

Ferroviária e Corinthians
decidem sub 20 na sexta
A Ferroviária e o Corinthians disputam a
final do Salonão – categoria sub 20 – nesta sexta-feira (21), às 19h30,
no ginásio de esportes do
Alto Tabaú.

Segundo o presidente
da Liga Pindamonhangabense de Futsal, Benedito
José Coelho, o Pintado,
não há favorito. “Ambas
as equipes chegam muito
bem a esta final. A Ferrô

goleou o Serrote, de Roseira, por 5 a 2 na semifinal; já o timão passeou
em cima do Maricá, com
6 a 1. Acredito que os detalhes devam fazer a diferença”.

Antes da final, haverá a
decisão do terceiro lugar
entre Serrote e Maricá.
O campeonato é organizado pela Liga e tem o
apoio da secretaria de Esportes da Prefeitura.

20 dE agosto dE 2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇãO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 27/08/2015 às 14:30 horas

LICENÇA DA CETESB

LICENÇA DA CETESB

ARMACELL BRASIL LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 3004901, válida até 28/07/2017, para Artefatos de espuma
sintética de plástico expandido para aplicações in, sito à PRAÇA DOM EPAMINONDAS, 52,
SOCORRO PINDAMONHANGABA/SP.

ELEONORA MARIA BASSI LERARIO, torna público que requereu da
CETESB a renovação da licença de operação para produção de alimentos
para fins nutricionais, sito à Estrada Municipal do Socorro, nº 1.000, Socorro
PINDAMONHANGABA/SP

ESCRITURÁRIO
2º PNE – VANIA FREIRE DOS SANTOS
RUA JOÃO PEREIRA DE MATOS GUEDES, 120 – PQ. SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-250
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇãO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 27/08/2015 às 14:00 horas
Dia 27/08/2015 às 15:00 horas
OPERADOR DE MÁQUINAS
223º SOLANGE CRISTINA PRADO DE BARROS
AVENIDA BRAULIO SANTOS, 390 – JARDIM CAROLINA
UBATUBA – SP
CEP 11680-000

6º ADALBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA
RUA DAS SEMPRE-VIVAS, 120 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-360

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇãO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) nº. 110/2015
A Prefeitura comunica em publicação veiculada neste Jornal em 19/08/15, p. 05,
concernente à licitação supra, adiciona-se: o termo “REGISTRO DE PREÇOS” e “ITEM
FRACASSADO: 01”, retifica-se o item homologado para nº 02. As demais informações
permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 28.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.07.2015.
Às quinze horas do dia vinte e oito de julho de dois mil e quinze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua
sede, realizar a Vigésima Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva,
presidente suplente, Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27ª Sessão Extraordinária, realizada em
23.07.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0078/15 Fabiana
Cristina Maciel de Carvalho e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0075/15 Jessica de
Almeida de Abreu. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO,
por votação unânime: 1-0065/15 Ana Maria Rita Gomes.III – EXPEDIENTE: Ofício 031/15JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬28 de julho de 2015.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO 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, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 27/08/2015 às 14:30 horas
AUXILIAR DE CLASSE
25º JULIANA HELENA DA SILVA
RUA JOÃO LIVRAMENTO, 463 – JARDIM RESENDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-470
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇãO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.08.2015.

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 8ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================

Às quinze horas do dia dez de agosto de dois mil e quinze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Trigésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr
Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro
titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Extraordinária, realizada em
06.08.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi DEFERIDO, por votação unânime: 1-0013/15 Camila dos
Santos Rodrigues e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0079/15 Juliana Jeronimo
de Oliveira Castro. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por
votação unânime: 1-0090/15 Ronaldo Nunes de Abreu.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de
Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 8ª reunião do respectivo
Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de
Finanças, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início
impreterivelmente às 16 horas do dia 26 de agosto do ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 20 de Agosto de 2015.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.08.2015.
Às quinze horas do dia treze de agosto de dois mil e quinze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Trigésima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos
Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em
10.08.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0093/15
Ieda Emilia Bicudo e 1-0096/15 Reginaldo de Jesus Rodrigues. II– RELATOR: Sr. Adelson
Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0101/15 Cibele Forato
Lanza. III – EXPEDIENTE: Ofício 035/15- JARI encaminhado ao Diretor Municipal de
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇãO
CONTROLE 255/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). TAKESHI SUZUKI, responsável
pelo imóvel situado a AV. FORTUNATO MOREIRA, nº 142, bairro CENTRO, inscrito sob a
sigla SE 11.01.07.012.000, para que efetue a REFORMA da calçada do referido imóvel, no
prazo de 30 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeit ura que cobrará os custos do
trabalho efetuado.
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, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 27/08/2015 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
144º SIMONE COELHO DE SOUSA
RUA JOSÉ INACIO, 451 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-300
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇãO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 28.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.07.2015.
Às quinze horas do dia trinta e um de julho de dois mil e quinze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua
sede, realizar a Vigésima Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos
Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária, realizada em
28.07.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0081/15
Rama Ratna Souza de Oliveira.II – EXPEDIENTE: Ofício 031/15-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por
mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2015.

COMUNICADO
Yoshiaki Odan e Outro, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio em
Pindamonhangaba Sp, CNPJ - 08.451.922/0001-27, declara que Reginaldo da Silva
Firmino com CTPS nº 28.590 - 00253 - SP, Rg nº 40.856.787-9, está ausente do
emprego desde o dia 10/07/2015, configurando assim Abandono de Emprego, de
acordo com as Leis Trabalhistas Vigentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 29.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.08.2015.
Às quinze horas do dia seis de agosto de dois mil e quinze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Vigésima Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Ordinária, realizada em
04.08.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0073/15 Antonio de
Souza Sobrinho e 1-0076/15 José Adilson de Freitas. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José
Moreira dos Santos Junior DEFERIDO, por votação unânime: 1-0087/15 Valdir Francisco de
Souza. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação
unânime: 1-0104/15 Domingos Savio Loberto.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 29.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.08.2015.
Às quinze horas do dia quatro de agosto de dois mil e quinze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em
sua sede, realizar a Vigésima Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência
do Sr Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e presença dos senhores
Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Extraordinária, realizada em
31.07.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sra. Bruna Danielle da Silva Alves DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0084/15 Marcos
Aurelio Crisostomo dos Santos. II – EXPEDIENTE: Ofício 033/15-JARI encaminhado ao
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrandose do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015.

pindamonhangaba
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variedades
Tribuna do Norte

Amazona da cidade é única
da região na final de Barretos
A amazona Keila Mendonça é a única representante da região do Vale do
Paraíba na etapa final do
12º Campeonato Nacional
de Três Tambores, na 60ª
Festa do Peão de Barretos,
que começa nesta quintafeira (20) e vai até domingo (23).
Além de competir, Keila está entre as favoritas,
pois ocupa a terceira colocação na principal categoria da prova promovida
pela ANTT – Associação
Nacional de Três Tambores, a Gold Race.
Com 540 pontos, a pindamonhangabense
tem
grandes chances de obter
o título se superar outras
duas concorrentes, uma
com 850 e outra com 605
pontos.
Este ano foram mais de
200 filiadas e a premiação
será de aproximadamente
R$ 100 mil só na final, somando ainda mais de R$
230 mil na temporada. .
Keila Mendonça ainda pode ganhar um carro
‘zero’ km, que será dado
à campeã Nacional ANTT
Gold Race. Os dois melhores animais da raça Quarto de Milha ganham uma
vaga para representar a
Associação Nacional de
Três Tambores na Copa
dos Campeões ABQM
em outubro. E ainda
brindes Tassa, Eldorado
Chapéus e UCB Vet para
as cinco primeiras de
cada categoria.
Etapas da
competição
Foram sete etapas e
mais quatro etapas Bônus.

Luciana Omena Comunicação

Luciana Omena Comunicação

PeRfil:

Keila Mendonça e sua a égua Victoria skippy San, da raça Quarto de Milha, durante prova em Americana
A ANTT passou por Ibirarema, Colorado, Ribeirão
Preto, Jaguariúna, Mineiros, São João da Boa
Vista, Indaiatuba, e ainda
Tietê e Maringá. Três estados: São Paulo, Goiás e
Paraná. Competidoras de
três regiões do Brasil: Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
De 223 filiadas, 25 estão
na grande final.
Na arena mais cobiçada da América Latina,
as meninas posicionadas
entre 1° e 10° lugares no
ranking disputarão pela
Gold Race, enquanto que
as competidoras que ficaram entre 11° e 20° do
ranking estarão em dis-

puta pelo título da Silver
Race. Lançada para colocar o futuro do esporte
em pista, a categoria Mirim, para garotas de até 12
anos, terá cinco finalistas.
Elas somaram pontos
a cada etapa para definir
quem entraria na zona de
classificação. Em Barretos, as finalistas disputarão três rounds, divididas
em suas categorias – Feminina: Gold e Silver, e
Mirim, que somarão pontuação de 100 a 10 e de 50
a 10 (Mirim) por ordem
de tempos em cada round. Ao final, serão atribuídos pontos de acordo
com a soma ou a média

dos três tempos. Por conta
do show internacional de
Garth Brooks, não haverá
rodeio no sábado (22), e,
diferente dos outros anos,
a final será em apenas três
passadas.
Matemática, técnica,
sorte, treino, garra e ainda
muito charme. Segundo a
presidente da ANTT, Flávia Cajé, a prova de Barretos é mística. “O público
é diferente. O povo ama
rodeio e lota a arquibancada, dando show à parte,
aplaudindo e incentivando as atletas a cada virada
de tambor. As melhores
do Brasil, na ‘meca’ do rodeio na América Latina,

só pode ser sucesso. O público acompanha no telão
quanto tempo a menina
precisa marcar para ficar
na liderança e torce muito. É sensacional”.
Mais uma vez, o exame
antidoping será realizado durante a etapa final,
com a inclusão das 25 finalistas. De forma inédita
dentro do rodeio, a organização demonstra preocupação com a saúde e os
bons tratos aos animais e
a lealdade no esporte Três
Tambores. Todo o exame
será coordenado pelo departamento de veterinária do Jockey Club de São
Paulo.

Keila Mendonça é
estudante, tem 17
anos, e monta com a
égua Victoria skippy
San, da raça Quarto
de Milha.
Apesar da pouca
idade, Keila já
conquistou vários
títulos na carreira:
campeã Americana
2015, 2° lugar
Horse Week 2015,
campeã Santa
Isabel 2015, quatro
vezes consecutivas
a amazona mais
pontuada (anos de
2011, 2012, 2013 e
2014) pela
Associação Brasileira
de Criadores de
Cavalo Quarto de
Milha.

Gold RAce
1ª - Fatiana Ferreira – guaíra/
sp – 850 pts
2ª - Fernanda Jurca –
bebedouro/sp – 605 pts
3ª - Keila mendonça –
pindamonhangaba/sp – 540
pts
4ª - Rafaela slaviero –
Curitiba/pR – 460 pts
5ª - daniela andreotti são paulo/sp – 415 pts
6ª - tania saldanha –
assis/sp – 375 pts
7ª - Leticia mamede mogi guaçu/sp – 370 pts
8ª - Caroline Rugolo –
tietê/sp – 305 pts
9ª - marcia dias –
brasilia/dF – 260 pts
10ª - Fernanda Ventura barra do piraí/RJ – 260 pts

Pinda recebe Festival de Food Truck
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Pindamonhangaba vai
receber, neste sábado (22)
e domingo (23), o seu primeiro Festival de Food
Truck. O evento contará
com 15 caminhões e dois
foodbikes que ficarão no
estacionamento do Spani
Atacadista.
O festival funcionará
no sábado das 12 às 22 horas e no domingo das 12
às 20 horas. Os foodtrucks
contarão com diversos tipos
de lanches e quitutes no estilo gourmet, liderados por
chefs de cozinha especializados, como Felipe Cilli,
Alex Sotero e João Leme.
Entre os caminhões
de comidas estão: CilliTruck (comida italiana);
HashiTag Sushi (comida
japonesa); Santa Piadina
(sanduíches italianos) Viking (salmão na brasa);
Flamingo (hamburguer
e lanches); Rolling Pizza

(pizza enrolada); Fiships
(comida inglesa); Burritos
Bravo (comida mexicana);
Sabores Paulista (lanches
do mercado municipal
paulistano); Nero (hamburguer); Los Mendozitos (vinhos); CandyTruck
(doces variados); KombosaShake (milkshake);
Churros da Sí (churros
gourmet); Speto e Fritos
(batata no espeto); Cannoli do Calimano (cannoli
italiano); Nama Baru (comida Tailandesa).
O evento é organizado pelo Spani Atacadista e faz parte do “Projeto
Comboio Food Truck”,
que tem objetivo de levar
a diversas cidades os caminhões com diferentes
tipos de comida.
O Spani Atacadista de
Pindamonhangaba
fica
na rua Uelson de Freitas
Ramos, 58. Mais informações pelo telefone 36448200.

Divulgação

Os foodtrucks contarão com diversos tipos de lanches e quitutes no estilo gourmet

