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Duas mil famílias são beneficiadas
com melhorias na ESF do Cidade Jardim
Os serviços de reforma
e ampliação na unidade de
saúde ‘João Lourenço de
Souza’, no Cidade Jardim,
contribuem para melhorias
no atendimento a cerca de
duas mil famílias do bairro e
região do Marçon, Lago Azul
e Jardim Princesa.
A unidade conta com uma
equipe de ESF - Estratégia de
Saúde da Família, composta
por médico, enfermeira, auxiliares de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal,
recepcionista, agentes comunitários e auxiliar de serviços
gerais.
Durante a reinauguração
da unidade, no último dia 3,
o prefeito destacou os investimentos na área da saúde e
citou as melhorias feitas no
local, como os novos pisos,
portas, reforma elétrica e
hidráulica, troca do telhado,
criação de área para farmácia
e ampliação da sala de espera, além de adaptação para
atendimento a pessoas com
deﬁciência.
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UTILIDADE
PÚBLICA
CASOS DE DENGUE
PODEM AUMENTAR NO
VERÃO
Em apenas 10 minutos é
possível eliminar os criadouros
do mosquito transmissor da
dengue. Veriﬁque o seu quintal
e retire todos os objetos que
possam acumular água. A
colaboração dos moradores é
fundamental para combater a
proliferação da doença.
A equipe da Vigilância
Epidemiológica da Prefeitura
registrou, até dia 9 de
setembro, 4.008 notiﬁcações de
dengue. A cidade teve 11 casos
importados e 927 autóctones,
3.070 casos deram negativo.

Prefeito e familiares do homenageado durante reinauguração da unidade de saúde

Araretama vai ganhar UPA 24 horas
O Araretama vai ganhar uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento – 24 horas. A obra é fruto de um convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo Federal e também estão sendo
construídas UPAs em outros dois pontos do município: Moreira César
e Cidade Nova. Cada UPA contará com sala de exame, inalação, me-

dicação, observação, eletrocardiograma, curativos, coleta de materiais
para exame, imobilização de fraturas, atendimento emergencial, exame de radiologia, além de área administrativa. No Araretama e em
Moreira César, as unidades ainda terão equipes do Samu – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência.
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Quadra do Vale das Acácias recebe
benfeitorias e nova iluminação
Divulgação

A quadra de
esportes da praça
Santa Rita, no Vale
das Acácias, recebeu
várias melhorias, como
troca de alambrado,
revitalização do piso,
pintura, instalação de
traves e a substituição
dos reﬂetores – deixando
o local mais iluminado
para prática de
esportes e mais seguro,
principalmente para as
crianças.
Durante a cerimônia
de entrega, no último
dia 3, a presidente
da associação de
moradores do bairro,
Fabiana Cristina
Leite, disse que a
quadra beneﬁcia toda
a população do Vale
das Acácias e região,
especialmente crianças
e jovens, que passam
a ter mais opções de
esporte e de lazer.

A banda Serial Funkers, que participou do reality
show global SuperStar, vai
fazer uma apresentação no
Paineiras Country Club neste
sábado (12). O show faz parte da Festa, que começa às 22
horas e ainda inclui a banda
1000 Volts, Djs e outras atrações.
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SHOPPING
PROMOVE
SEMANA
CULTURAL
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CARRETA DE
MAMOGRAFIA
ATENDERÁ ATÉ
INÍCIO DE OUTUBRO
Revitalização da
quadra proporciona
melhorias aos
moradores do Vale
das Acácias e região
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PROERD FORMA MAIS 400 ALUNOS NO CIDADE NOVA
O Proerd – Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência – da Polícia Militar – vai formar
mais 400 alunos nesta sexta-feira (11). A cerimônia, que
incluiu premiação do concurso de redação, acontece às

SERIAL FUNKERS
FAZ SHOW
NO PAINEIRAS
NO SÁBADO

10 horas no Complexo Esportivo do Cidade Nova, com
estudantes do Feital, Jardim Regina, Campinas, Goiabal,
Delta e Santa Cecília. No ﬁm de agosto, o Proerd formou
530 alunos em Moreira César.
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17º
CHUVA - MUITAS NUVENS
E CHUVAS PERIÓDICAS

24º
UV 9
Fonte CPTEC/INPE
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DITORIAL
Inversão

Cursos técnicos se tornam
opção atraente e vantajosa

E

ntre as décadas de 1950 e 1980, um dos requisitos para obtenção de sucesso proﬁssional – tanto
na realização de sonho quando na obtenção de dinheiro – era a formação em curso superior. Aliás, uma condição ainda preponderante em grande parte das atividades
econômicas do Brasil.
Contudo, no mesmo período, houve um boom industrial
e comercial e os cursos técnicos também passaram a ser
valorizados. Para indústria, especialmente, os funcionários
com qualiﬁcação técnica correspondem a 70% do efetivo.
No comércio e prestação de serviços, esse índice chega a
82%, segundo dados do Ministério da Educação.
Não é necessariamente uma inversão de valores, mas
hoje, os dados estão apontando mais facilidade em arrumar
emprego para as pessoas que possuem cursos técnicos. Não
que eles sejam melhores que os superiores, entretanto, inicialmente não exigem que a pessoa habilitada tenha os mesmos vencimentos de uma com formação superior. Posteriormente, dentro da empresa, a mesma pessoa com estudo
técnico pode desenvolver um curso superior, se aperfeiçoar,
e conseguir cargo e salário melhor.
Em Pindamonhangaba, por exemplo, há várias opções
de cursos técnicos. Além dos gratuitos oferecidos pela Prefeitura em diversas áreas, como Construção Civil, Secretária
do Lar, e pelo Estado com as unidades do Centro Paula Souza, ainda há os realizados por instituições privadas e mistas.
Nessa categoria temos o Colégio Técnico da Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba – cursos da Anhanguera, Fasc,
Senai, Tableau, Colégio Técnico João Romeiro, Sebrac, entre outros
De acordo com o Ministério da Educação, no Censo da
Educação Básica, o número de matrículas em cursos de nível
técnico teve um crescimento nos últimos seis anos de mais de
80%. Em 2008, o número dos matriculados era de 928 mil e
chegou a 1,7 milhão no ano de 2014.“As vagas no mercado de
trabalho estão escassas e o custo do nível superior é elevado.
Com isso, uma boa pedida é ir atrás de uma qualiﬁcação técnica”, comentou Bruno Yassuda, editor do site CursoTecnico
Brasil.com.br, o qual disponibiliza notícias do segmento e
também a venda de material especializado.
Preferencialmente, o indivíduo deve escolher uma proﬁssão em que as qualidades técnicas sejam associadas ao
comércio ou a prestação de serviços. Com isso, o proﬁssional
poderá ter maior proteção quando a economia se encontrar
retraída, como é o caso do Brasil. A atividade industrial normalmente ﬁca bastante comprometida em épocas de crise.
Com dicas e estatísticas do mercado, vale a pena, sim,
procurar um curso técnico antes de encarar a faculdade. Aliás, o curso técnico pode ser um bom direcionamento para
o mercado de trabalho e para a pessoa avaliar se é aquilo
mesmo que ela gosta.
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Serial Funkers faz show no
Paineiras neste sábado
Divulgação

A Banda Serial Funkers
se apresenta no Paineiras
Country Club no evento A
Festa, neste sábado (12),
às 23 horas.
Além do grupo soul,
haverá apresentações da
banda 1000 Volts cantando músicas dos anos 80 e
90, e o Dj Marcos Oliveira, recém-chegado de uma
turnê na Inglaterra.
O Serial Funkers conta
com dois membros da região. O baterista Luguta,
ex-morador de Pindamonhangaba, e o vocalista
Regis Paulino, que estudou em Taubaté. Ainda
fazem parte da formação
o baixista Luciano Ribeiro
e o tecladista Herbert Medeiros.
De acordo com o organizador do evento, Luze-

CLUBE DO VAQUEIRO de
Roseira: Banda ao vivo todo sábado. Dj Toni Balada. Elas free
até meia noite. Todo sábado, baile com as melhores bandas. Tel
(3641-2424.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Quarta-feira (20h): 16/9 – Banda
Gold. 23 – Alexandre Vilela. 30
– Musical Bios. Domingo (20h):
13/9 – Coco Mambo. 20 – Magia
do Som. 27 - Tropicalientes.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix: 12/9 (sábado)
– Banda Terra Nova. Mesas livres
excetos as reservadas. Free dancer e caldinho. Tel 3674-2413.
ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 12/9 (sábado) – Bruno
Araújo, e André Martins. Aniversariante mais 1 acompanhante vips
até 1h. Via Dutra, Aparecida.
FERROVIÁRIA Pinda: Som
ao vivo no deck da piscina Sexta-feira: 11/9 – Banda Gold. 18/9
– Bruno & Hyago. 25 – César Barbosa. Tel (12) 2126-4444.
FERROVIÁRIA Pinda: 13/9
(domingo 10h) – Pagode com
churrasco. Grupo Sou do Samba.
Feira de adoção de animais e atividades físicas.
FEIRA DA APAE Pinda: 11/9
– Sexta-feira - Banda Vale Som.
12/9 – Sábado - Grupo Nota
Samba. 13/9 – Domingo - 12h –
Almoço com Show da Banda Infúria. 20h30 – Trio Skema. 18/9

Fundação Dr. João Romeiro

ra Honório, a expectativa para o show é grande.
“Houve uma alta procura
pelos ingressos e é uma
oportunidade de trazê-los
para a cidade, pois eles

são bons”, comenta.
É a segunda vez que a
banda vem à cidade desde
que se apresentaram no
programa de músicas Super Star, da Rede Globo.

Jardim Regina
terá torneio de
futsal dia 19
Os moradores do Jardim Regina e região terão
o 1º Torneio de Futsal, no
dia 19 de setembro, a partir das 9 horas. Promovida
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, a
competição acontecerá na
quadra ‘Carlos da Silva’,
na rua Tung a Chih.
O torneio é mais um
pedido da comunidade

Som da Terra
ALLEY ANDERSON – Jovem
e talentoso músico de Pinda, especializado em teclado e violão
com voz. Apresenta-se em casamentos, restaurantes, pizzarias
e eventos diversos. Contato com
ADC Produções: tel (12) 988472040.
ARENA 101 Pinda: 12/9
(sábado) – Pedro Henrique &
Mtaheus, e Mc Menor do Chapa.
18/9 (sábado) – Marcos & Belutti.
CASARÃO ROSEIRA – Forró
ao vivo toda quinta-feira. Estrada
Roseira-Aparecida.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado às 19h com banda ao vivo.
Para pessoas a partir de 50 anos.
Sócios não pagam e não-sócios
R$ 10 por baile. Tel (12) 36452361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 12/9 (sábado): Forfun.
Um show para ﬁcar na história.
Via Dutra, divisa Guará/Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
20/9 (domingo 11h) – 1º Boi no
Rolete. Bandas Rodeio, Pralana,
Alma Sertaneja, Arena e Vinicius
de Paula. Estrada do Barrero.
CLUBE DA VILA
São
Benedito realiza dois bailes no
Recinto São Vito (Moreira César)
em setembro: 20/9 (domingo)
– Banda Gold. 27/9 (domingo) –
Banda Alphavalle. Tel (12) 36422087.
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– Sexta-feira – Monte Bel e Daniel
e Banda. 19/9- Sábado - Erick
Bustamante e Banda. 20/9 – Domingo - 12h – Almoço e Show
com Charles Anjo. 20h30 –Raﬁnha Acústico.
FESTA DE MOREIRA CÉSAR: De 4 a 13 de setembro na
paróquia São Vicente de Paulo,
em Moreira César. Além da parte
litúrgica, haverá também shows
grátis toda noite, no Palco de
Eventos Santa Rita, às 20h30.
11/9 – Sexta-feira – Miranda e
Souza Netto. 12/9 – Sábado –Trio
AZ. 13/9 – Domingo - Marciano.
25/9 (sexta no Recinto São Vito) –
Baile da Festa. Banda Magia.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté:
13/9 (domingo 14h) – Cavalgada. Almoço carretero. Show com
Rodrigo & Fael. Veloso e Ricardo.
Vem aí o Projeto Hípica Paraíso.
Informações e lista vip com Danni: 99232-5488 (Whatsapp).
MANGUERÃO Pinda: Bailão
sertanejo/forró toda sexta-feira:
11/9 (sexta) – César Barbosa, e
Dupla Bruno & Hyago. O ingresso
custa R$ 10,preço único. Telefone
para contato: (012) 99708-2011.
MUNDI Taubaté: 11/9 (sexta) – Baile do Patrão. Mc Dede.
26/9 (sábado) – Mundi Clube à
Fantasia.
MUTLEY Taubaté: 11/9 (sexta)
– Bandas Big Foot e On The Rocks.
12/9 (sábado) – Banda Áries.

Os ingressos custam
partir de R$ 20. Mais informações e como adquirir o ingresso, pelo WhatsApp de Luzera Honório
(12) 9 7407-2297.

PRÓXIMAS RODADAS DO FUTEBOL
SUB 13 - 12ª RODADA 2º TURNO SÁBADO (12) - 8h30
MARICÁ X MOMBAÇA
MARICÁ - RODADA DUPLA
ETNA X GEREZIM, TODOS NO
MACHADÃO, MOREIRA CÉSAR
RODADA DUPLA
FERROVIÁRIA X FLUMINENSE
CANTAREIRA X SÃO PAULO,
AMBOS NO BOA VISTA
SUB 17
12ª RODADA, SÁBADO (12)
FLUMINENSE X CIDADE NOVA, NO
RAMIRÃO - 9h45
ETNA X RAMOS, NO MACHADÃO
- 9h45
MARICÁ X MOMBAÇA, NO MARICÁ
- 9h45
SÃO PAULO X INDEPENDENTE, NO
MORUMBI PINDENSE - 9h45
JARDIM REZENDE X BELA VISTA
NO JARDIM RESENDE - 10h15
SANTOS X ARARETAMA, NA
AFIZP - 10h15
CAMPEONATO SÊNIOR 50
FINAL, DOMINGO (13) - 8h30
AFIZP X ESTRELA, NA FERROVIÁRIA - BOA VISTA
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO

que a Prefeitura está atendendo. A quadra do bairro
foi coberta recentemente e
recebeu outras melhorias,
como reforma de piso, troca de alambrado e pintura.
De acordo com a organização, foram recebidas
mais de 20 ﬁchas para
participação no torneio
e nesta terça-feira (15),
às 19 horas, haverá uma
reunião no Jardim Regina
com os participantes.

SEMIFINAL - (IDA) DOMINGO
CASTOLIRA X BANDEIRANTE, NO
STA. CECILIA - 10h30
SAPOPEMBA X FERROVIÁRIA, NO
AZEREDO - 10h30
CAMPEONATO SÊNIOR 60
3ª RODADA, DOMINGO (13)
CORINTHIANS X CAMPO ALEGRE,
NO CARDOSÃO - 10h15
INDEPENDENTE X ESTRELA, NO
AFIZP - 8h30
CAMPEONATO SÊNIOR 35
1ª RODADA, DOMINGO (13)
SÃO CRISTÓVÃO X CIDADE NOVA,
NO BOSQUE - 10h15
SANTA LUZIA X BANDEIRANTE, NO
SANTA LUZIA - 9h45
BELA VISTA X SANTA CRUZ, NAS
CAMPINAS - 9h45
TERRA DOS IPÊS X SABATINÃO,
NO MACEDÃO IPÊ I - 10h15
JARDIM REZENDE X FERROVIÁRIA, NO JARDIM RESENDE - 10h15
COPA RURAL
2ª RODADA, DOMINGO (13)
OLIVEIRA X BALNEÁRIO, NO
BONSUCESSO - 8h30
PIRACUAMA X SANTA HELENA, NO
BONSUCESSO - 10h30

“... COM SATISFAÇÃO arreio o burrão, cortando estradão,
saio a galopar, e vou escutando o gado berrando, sabiá
cantando no jequitibá...” Tonico e Tinoco

João Paulo Ouverney

ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
11/9 (sexta) – Banda Praleira.
Abertura Sula Ferreira. 12/9 (sábado) – Não informado . 25/9
(sexta) – Pink Floyd Tribute. Banda Makenna.
ÓPERA MIX Pinda: 11/9
(sexta) – Michel Alves. Noite do
Enxuga Lata. Double Night. 12/9
(sábado) – Não informado. Antiga
Vinil.
PAINEIRAS
COUNTRY
CLUB Pinda: 12/9 (sábado) – A
Festa. Bandas Serial Funkers e
1.000 Volts. Marcus Oliveira.
PINDABAR Pindamonhangaba: Quarta - Banda sertaneja.

Cerveja Itaipava lata R$ 2,50 a
noite toda. Elas vip até 23h.
Quinta – Videokê. Elas vip
até 23h. Sexta (11/9) – Grupo Toke de Samba. Eles R$
10. 3 latas de Itaipava por
R$ 10. Elas vip até 1h. Tel
(12) 3645-5805, 99142-0181 e
99163-9001.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 11/9
(sexta) –
Não
informado. 2/10 (sexta) – Loubert. Homem R$ 25 e Mulher R$
15.
Telefones (12) 3105-1663 e
(12) 9 8290-1723 Whatsapp.
RECANTO CAIPIRA Pinda,

no Sindicato Rural: 10/9 (quinta) – Niltinho dos Teclados. 11/9
(sexta) – Marrom. 12/9 (sábado)
– Wilson e Washington. Tel. (12)
99775-0389.
RESTAURANTE COLMEIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo e som ao
vivo quartas-feiras com Yolanda Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho Vasques. Telefone (12)
3652-2120.
RODEIO REDENÇÃO DA
SERRA: 11/9 (sexta) – Banda
Chapéu Brasil. 12/9 (sábado) –
Sacode a Poeira. 13/9 (domingo)
– Talis e Welinton.

DESTAQUE DA SEMANA

EXPEDIENTE
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CHURRASCO COM PAGODE - Neste domingo (13/9)
na Ferroviária. Churrasco Fogo no Chão – Valdir
Gaúcho, a partir das 11 horas no deck da piscina.
O melhor do pagode com o grupo “Sou do Samba”.
Convite por R$ 18 com direito a prato com arroz,
salada, farofa, costela, linguiça e frango. Na hora
também será vendida porção “bem servida” por R$
35. Terá atividades a partir das 9h e seguem até as
11h: Festival Natação – 9h, Hidroginástica – 10h30,
Power Jump – 9h30, Sh’bam – 10h30, Jiu Jitsu – 10h
e Treinamento Funcional – 10h. Feira Adoção de
Animais das 9 às 12 horas.
Os associados poderão conhecer alguns cachorros
e gatos disponíveis para doação. Informações pelo
telefone (12) 2126-4444.
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cidade
Cidade Jardim recebe unidade de
saúde ‘João Lourenço de Souza’
Os moradores do bairro
Cidade Jardim participaram da solenidade de entrega da unidade de saúde
do bairro no último dia 3.
A reforma e ampliação foi
graças a um investimento
de R$ 221.087,08, verba
enviada pelo Governo Federal. A comunidade recebeu a unidade de saúde
‘João Lourenço de Souza,
com participação de familiares do homenageado,
autoridades municipais e
demais convidados.
As obras
Houve a troca do piso
da unidade; construção
de sanitários com acessibilidade; pintura, reparo
geral e troca de portas;
criação de ambiente para
farmácia; ampliação da
sala de espera; mudança
da frente da unidade para
a rua Pedro Ângelo Foroni; reforma de toda a parte
elétrica e hidráulica; troca
do telhado e adaptação do
prédio no que se refere à
acessibilidade.
Sebastião Tadeu da
Silva, vice-presidente de
bairro da Cidade Jardim,
disse que a obra ficou

muito boa e era o que a
população esperava. “A
equipe que trabalha aqui
é muito boa e acredito que
eles poderão nos atender
melhor porque agora eles
têm mais estrutura”, concluiu.
Para Maria de Fátima
Souza Medeiros, filha do
homenageado, a homenagem foi muito especial
para a família, porque
seu pai foi uma pessoa
muito boa, sempre procurou ajudar todas as pessoas. “Um homem simples,
humilde, de coração muito grande. Essa homenagem é muito emocionante.
Acho que se ele estivesse
aqui iria falar que nem
merecia, porque era uma
pessoa muito simples,
até questionaria: ‘pra que
meu nome?’, mas, tenho
certeza, ele ficaria contente por ter sido reconhecido”, revelou.
Maria de Lourdes Souza, viúva do homenageado,
disse não ter palavras para
agradecer. “O meu esposo
ajudou muitos do bairro,
fomos uns dos primeiros
moradores. Ele levava as
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A unidade de saúde foi reformada e ampliada, oferecendo melhor estrutura para atendimento
pessoas para o Pronto-Socorro a qualquer hora do
dia. Achei lindo e maravilhoso este novo local, fico
feliz que o nome dele será
sempre lembrado”.
Finalizando,
esteve
com a palavra o prefeito
de
Pindamonhangaba:
“Fico contente em poder
entregar esta unidade
porque lembro bastante
do seu João. Agradeço a
família do seu João por

ter permitido colocar o
nome dele aqui, porque
ele foi uma pessoa que
ajudou muito os moradores da Cidade Jardim.”
Trabalhos na unidade
A unidade deste bairro
é uma ESF - Estratégia de
Saúde da Família, conta
com médico de saúde da
família, enfermeira, duas
auxiliares de enfermagem, dentista, auxiliar

de saúde bucal, recepcionista, seis agentes comunitários de saúde e auxiliar de serviços gerais. O
atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 7h30 às
11h30 e das 13 às 17 horas.
Os profissionais desta
unidade realizam trabalhos com os grupos
de gestantes, hipertensos e diabéticos, Roda
de Estudos de Plantas,
puericultura, visitas do-

miciliares pelos agentes
comunitários, realização de triagem, escovação e flúor nos alunos
das escolas de Ensino
Fundamental e também
as atividades do programa ‘Odonto Bebê’. No
geral, os atendimentos
alcançam, em média,
duas mil famílias, residentes no Cidade Jardim,
Marçon, Lago Azul e Jardim Princesa.

Vale das acácias ganha quadra de esportes revitalizada
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza várias parcerias e convênios
para oferecer benefícios
à população. Como fruto
deste trabalho, os moradores do Vale das Acácias e região receberam a
quadra de esportes revitalizada. A solenidade de
entrega da obra ocorreu
na noite do último dia 3,
com a presença de autoridades municipais e comunidade.
A revitalização da quadra existente na praça
Santa Rita, na avenida das
Orquídeas, no Vale das

Acácias, é resultado de
um convênio da Prefeitura com o Ministério do
Esporte, por intermédio
da Caixa Econômica Federal. Foram investidos R$
66.572,38, houve troca de
alambrado, revitalização
do piso da quadra, pintura, troca dos refletores
e instalação de traves de
futebol, entre outras melhorias.
Fabiana Cristina Leite,
presidente de bairro do
Vale das Acácias, afirma
que com esta revitalização
muitas crianças irão sair
das ruas e que a melhoria

foi boa não só para os moradores do Vale das Acácias, mas também para
moradores das proximidades.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca que
a revitalização da quadra foi possível por meio
deste convênio e que a
população deve cuidar
deste espaço, porque é
um local de lazer da comunidade. Ele também
agradece o auxílio do deputado Arnaldo Faria de
Sá, autor da indicação de
emenda para esta melhoria no distrito.
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Comunidade do Vale das Acácias e região poderá utilizar a quadra

Moradoras aprovam carreta do
programa ‘Mulheres de Peito’
A prevenção é uma das
atitudes importantes na área
da saúde e, para que as mulheres possam verificar a
saúde da mama, Pindamonhangaba está recebendo
a carreta do programa estadual ‘Mulheres de Peito’.
O veículo ficará no pátio da
Prefeitura até o início de outubro, de segunda a sábado.
Mulheres entre 35 e 49 anos
de idade precisam apresentar o pedido médico; para
mulheres com idade acima
de 50 anos, não é necessário,
mas todas devem levar RG e
cartão SUS.
De segunda a sexta-feira
o atendimento é realizado a
partir das 9 horas, com a entrega das senhas. São distribuídas 50 senhas e atendidas

Divulgação

Todas as pacientes respondem um questionário
25 mulheres no período da
manhã; as demais, no período da tarde. Aos sábados, 25
senhas começam a ser distribuídas às 8 horas.
A equipe do Programa
Mulheres de Peito iniciou os
atendimentos em Pindamo-

nhangaba no dia 3 de setembro. De acordo com Israel
Oliveira, encarregado deste
serviço, é feito um cadastro
para que a equipe tenha todas as informações necessárias da paciente e o tempo
do exame depende de cada

uma, algumas levam entre 15
e 20 minutos e outras demoram um pouco mais.
Verônica Sabino Pereira,
38 anos, conta que ficou sabendo que a carreta estava
em Pinda pela Tribuna do
Norte. Ela aproveitou para
fazer o exame porque sua
mãe já teve um caroço na
mama, isso a deixou preocupada, pois a prevenção é
muito importante.
Maria de Lourdes Daniel
Moura, 53 anos, foi à carreta
e gostou dos serviços prestados no local, para ela foi
uma excelente oportunidade.
“Quem ainda não veio, venha
correndo, aproveite a carreta
aqui. O atendimento é ótimo,
com certeza falarei para as
minhas conhecidas virem”.

Pinda oferece
curso de auxiliar
de transporte
pelo Pronatec
Estão abertas as inscrições para o curso de Auxiliar de Transporte, Movimentação e Distribuição
de Cargas. A cidade disponibiliza 20 vagas e os interessados devem se inscrever no Espaço Juventude,
localizado na avenida Fortunato Moreira, 355, de
segunda a sexta-feira, das
13 às 17 horas.
Este curso é ofertado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba por meio do
Programa Pronatec, do
Governo Federal. A escolaridade mínima exigida

é o 6º ano do Ensino Fundamental e apresentação
do RG, CPF e comprovante de escolaridade. As
aulas serão realizadas na
Etec João Gomes de Araújo, a partir do dia 1º de outubro.
As parcerias realizadas
pela Prefeitura de Pindamonhangaba
visam
dar à população a oportunidade de qualificação
no mercado de trabalho.
Este curso tem duração
de 240 horas e os formandos poderão atuar em várias frentes.
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Martim Cesar sugere construção Professor Osvaldo cobra Ricardo Piorino visita Moreira
de passagem sob a Dutra para solução do Executivo sobre César e encampa luta pela
atender moradores do Una
os alagamentos no Santana construção de nova rua no Distrito
DIVISÃO

Revitalização da
Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo
é a revitalização da Estrada
Municipal Sebastião Vieira
Machado, 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
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ABRIR UMA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE O LOTEAMENTO
KARINA RAMOS E AVENIDA JOSÉ ADHEMAR CÉSAR

RIBEIRO VAI DESAFOGAR TRÁFEGO DE CAMINHÕES PESADOS
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O vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, visitando o
Distrito de Moreira César e, na
oportunidade, conversou com
moradores e empresários sobre
uma solução para tráfego de
caminhões pesados na rua José
Teberga, centro do distrito. Piorino se reuniu com o proprietário da
Tralfer, Wilson Tralﬁ, para conhecer o projeto de desapropriação de
um terreno na área dos fundos da
empresa, que seria utilizada para
abrir uma nova via no Distrito de
Moreira César.
Segundo explicações do
empresário Sr. Wilson, os caminhões pesados que transportam
ferro velho transitam e ﬁ cam
estacionados na rua José Teberga,
acarretando alguns transtornos
aos motoristas de veículos leves e
também aos moradores da região.
“O maior problema aqui na região
é o trânsito mas também podemos
elencar a poeira e as diﬁculdades
de acesso aos bairros por causa
desses caminhões”, aﬁrmou Ricardo Piorino.

DIVISÃO

frente ao posto de combustível Amaral, na Via Dutra.
O vereador Martim Cesar
justiﬁca que a estrada não tem
benfeitorias, 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.

que a Secretaria de Obras
estava elaborando estudos e
adequando os projetos para
a execução da obra, e o nº
1.735/2014, cuja resposta
está no Ofício nº 1.968/14,
informando que o projeto
relacionado a referida obra,
encontrava-se em fase ﬁnal
para o processo licitatório.
O vereador Professor
Osvaldo pediu à Secretaria
de Obras, uma resposta com
a data e a previsão do início
das obras. “No mês de setembro se iniciam as fortes
chuvas e sempre ocorrem os
alagamentos das casas, que
ﬁcam na parte baixa da rua.
Pedimos uma solução rápida
em prol dos moradores desta
rua afetada”, ﬁnalizou.
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O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) fez uso da Tribuna
na Sessão do dia 24 de agosto
para, mais uma vez, fazer
cobranças frente ao Executivo a respeito dos frequentes
alagamentos que ocorrem no
bairro do Santana.
O Edil reiterou o requerimento nº 1.346/2015,
solicitando ao Executivo
para que seja solucionado
os problemas com alagamentos que ocorrem com
as fortes chuvas na rua Dr.
Benedito Roberto Marques,
no Santana, tendo em vista
que já foram protocolados dois requerimentos: nº
3.227/2013, que teve como
resposta o Ofício nº 074/14

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

FOTOS: DIVISÃO

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação
ao prefeito pedindo estudos
junto aos órgãos competentes e a Concessionária
Nova Dutra, no sentido de
viabilizar uma passagem sob
a Rodovia Presidente Dutra,
na altura do Posto Amaral,
continuação da Estrada
Municipal Sebastião Vieira
Machado.
De acordo com o vereador, esta passagem
se faz necessária,
pois os moradores
do bairro do Una
ficam ilhados e tem
que realizar uma
volta muito grande
para atravessar a
pista e acessar a cidade, bem como os
moradores que se
dirigem da cidade
para o bairro, tem
que se deslocar até
o primeiro trevo de
Taubaté, junto à rodoviária nova, para retornar
e acessar o bairro do Una.
“A construção de uma
passagem subterrânea sob
a Via Dutra, vai facilitar o
acesso para os moradores do
bairro do Una, funcionários
e clientes do Posto Amaral,
além de oferecer uma nova
possibilidade de acesso a
Pindamonhangaba”, destaca
o vereador.

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

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

VEREADOR RICARDO
PIORINO CONVERSA COM
O S E M P R E S Á R I O S S AT I O
SHINODA E WILSON TRALFI;
N A F OTO M E N O R , O L O C A L
Q U E A P R E S E N TA P R O B L E M A S

D I S T R I TO
MOREIRA CÉSAR

D E T R Â N S I TO N O
DE

DE
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Em atenção ao vereador
Roderley Miotto (PSDB) que
encaminhou o requerimento n°
503/2015, o Governador Geraldo
Alckmin enviou a carreta do “Programa Mulheres de Peito” para
o nosso município, começando
o atendimento na quinta-feira,
dia 3.
A carreta ﬁca um mês no
estacionamento da Prefeitura,
onde mulheres com mais de 50
anos podem fazer o exame de mamograﬁa sem o pedido médico,
já as que tem entre 35 e 49 anos
precisam apresentar a solicitação
médica. É necessário apresentar
o RG e o cartão SUS.
O “Mulheres de Peito” é um
programa estadual realizado em
parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência
Social. O atendimento é feito de
segunda a sexta-feira das 9 às
18 horas, onde são realizados
50 exames, e aos sábados os
proﬁssionais atendem das 8 às
12 horas, com 25 atendimentos.
O resultado dos exames sai em
48 horas e em casos de alterações
as pacientes são encaminhadas
para hospitais de referência no
tratamento. Este programa estadual tem o objetivo de promover
a saúde e a prevenção do câncer,
realizar o diagnóstico precoce,
tratar a lesão e reabilitar os pa-
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Atendendo ao vereador Roderley
Dr. Marcos Aurélio reforça
Miotto, “Programa Mulheres de Peito” pedido para implantação da
já realiza exames em Pindamonhangaba Creche do Idoso na cidade

cientes. A prevenção do câncer
de mama incluí o autoexame, o
exame clínico e a mamograﬁa.
O vereador Roderley Miotto
agradece ao Governador Geraldo
Alckmin e à Secretária de Saúde
Sandra Tutihashi, por mais uma
vez atender sua reivindicação e
aproveita para solicitar ao Prefeito e à Secretária Sandra Tutihashi,
que analisem a possibilidade da
carreta ﬁcar também alguns dias
no Distrito de Moreira César, para
o atendimento das moradoras da
região que, muitas vezes, não tem
condições de virem até a cidade.
“Espero que este pedido também seja atendido. O desenvolvimento deste programa poderá
salvar a vida de muitas mulheres.
O câncer da mama é o tipo que
mais acomete as mulheres em
todo o mundo. A maior chance
de cura é por meio do diagnóstico
precoce. Por isso, a importância
da realização deste exame”, conclui o vereador Roderley Miotto.

Atuante e participativo
na área da saúde, o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi
(PR) está reforçando o pedido para que a Prefeitura
e seus órgãos competentes
realizem a instalação de
uma Creche do Idoso, em
Pindamonhangaba. Ele
alega que “é importante
termos um lugar adequado e
confortável para estadia de
nossos familiares queridos
e a Creche do Idoso é um
lugar apropriado e especial
para as pessoas experientes
e que servem de exemplo de
vida para nós, mas que hoje
se encontram em estado de
dependência. Essas pessoas
precisam ter um ambiente
seguro e confortável e que
possam exercer várias atividades de forma criativa
ao longo de sua estadia”.
Para o vereador Dr. Marcos Aurélio, “as pessoas
DIVISÃO
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
32ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 14 de
setembro de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 45/2015, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Denomina de ANTÔNIO VICENTE DE PAULA FERREIRA
a quadra coberta do bairro Bela Vista”.
II. Projeto de Lei n° 109/2015, do Vereador Ricardo Piorino,
que “Denomina de MOZAR DO ROSÁRIO o Centro Comunitário do Bairro Ribeirão Grande”.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

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

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO VILLARDI

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

atendidas terão tranquilidade e carinho para que o
dia numa Creche do Idoso
seja especial e proveitoso”.
Na Creche do Idoso
seriam oferecidas instalações seguras e orientação
de profissionais altamente
qualificados e preparados.
O vereador enfatiza que
“a creche deverá contar
com médicos, enfermeiros,
psicólogos, fisioterapeutas
e pessoas preparadas para
atendimento, convívio e
higienização do ambiente”.
Segundo o Dr. Marcos Aurélio, “o local também contará com salas de jogos e de
estar, espaço para banho de
sol, internet, refeitório e um
amplo local para algumas
atividades físicas e criativas”. Assim, as pessoas
podem trabalhar tranquilas
e sabendo que seus idosos
terão um dia agradável e
seguro e, no final
da tarde, eles estarão de volta ao
conforto do lar e
com amor de sua
família. “Por tudo
isso, é importante
implantarmos a
Creche do Idoso
em nosso município”, concluiu
o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

O vereador explica, ainda, que
a construção dessa via de ligação
seria muito benéﬁca para Moreira
César. “Essa nova via pública
seria construída entre a rua Maria
Nazareth da Silva, no Loteamento
Karina Ramos e a avenida José
Adhemar César Ribeiro. Isso
desafogaria o trânsito de caminhões pesados nestas ruas, em
especial, nas ruas José Teberga e
João Eugênio Macedo, uma vez
que o Karina Ramos não possui
saída para a principal avenida do
distrito”, salienta Piorino.
Ricardo Piorino ressalta, ainda, que o prédio da Unidade Básica
de Saúde encontra-se exatamente
na Avenida José Teberga, sendo
que, a partir de sua inauguração,
a situação ﬁcará ainda mais caótica. “A construção da via é uma
medida necessária e urgente no
local”, comenta o vereador.
Ele também esteve em contato com o proprietário da área a
ser desapropriada, senhor Satio
Shinoda, que se mostrou disposto
a cooperar com o projeto, desde
que seja indenizado pelo município. “Pude sentir que
todos estão imbuídos no
melhor pra Moreira César. Agora, precisamos
acertar com a Prefeitura
para que faça a sua parte
e ofereça uma solução
que atenda os interesses
da comunidade e dos
bairros de Moreira César”, concluiu Ricardo
Piorino.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
CHEFE
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Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250
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Prefeito conversa com engenheiros responsáveis pela obra no Araretama

Araretama terá UPA 24 horas
Pindamonhangaba terá três
UPAs – Unidade de Pronto
Atendimento – 24 horas, no
Cidade Nova, no Araretama e
no centro de Moreira César. Na
última semana, o prefeito de
Pindamonhangaba esteve no
canteiro de obras do Araretama,

acompanhando o andamento
dos serviços.
“Com as UPAs, a população
poderá ser atendida em seus
próprios bairros ou regiões,
não havendo mais a necessidade de se deslocar para o ProntoSocorro, no centro da cidade. A

intenção é levar mais qualidade
de atendimento para as pessoas, é cuidar com carinho da
saúde da população”, avaliou o
prefeito.
Os três prédios terão sala de
exame, de inalação, de aplicação de medicação, de observa-

ProErd forMa 400
CriançaS no CidadE nova
nesta sexta-feira (11), às 10 horas, a
Polícia militar realiza a formatura de 400
crianças no Proerd – Programa educacional
de resistência às drogas e à Violência, que
completa 16 anos em Pindamonhangaba.
será no Complexo esportivo do Cidade
nova, com as crianças do Feital, Jardim
regina, Campinas, goiabal, delta e santa
Cecília. também será realizada a premiação
do concurso de redação “o que eu aprendi

no Proerd que me ajudará a ficar longe das
drogas”.
No final de agosto, o Proerd formou 530
crianças da região de moreira César, abrangendo os bairros Vila são José, terra dos ipês
ii, CdhU Cícero Prado, Liberdade, Vale das
acácias, Padre rodolfo e mantiqueira.
nestes 16 anos, o Proerd atendeu a mais
de 35 mil crianças dos 5º anos do Ensino Fundamental i, de escolas públicas e particulares.
Arquivo TN

Arquivo TN

Formatura do Proerd realizada no Zito, em Moreira César, no final de agosto

ção adulto e infantil, de eletrocardiograma, de curativos, de
coleta de materiais para exame,
de imobilização de fraturas,
de atendimento emergencial,
de exame de radiologia, entre
outras, além da parte administrativa, contendo sala de treinamento e reuniões com capacidade para trinta pessoas. No
Araretama e em Moreira César,
as UPAs contarão, ainda, com
uma unidade do Samu – Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – cada uma.
No Araretama, será na área
institucional antes do viaduto de
entrada para o bairro, somando
1.538,71 m² de construção. No

Cidade Nova, a unidade será na
avenida Princesa do Norte e terá
área total construída de 1.379,61
m². Já em Moreira César, a obra
será realizada na área do Cisas,
onde ficava o estacionamento da
instituição, com 1.538,71 m² de
área construída.
As obras são fruto de convênio entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo
Federal, por meio do Ministério
da Saúde, e somam um total de
R$ 9.470.738,80 em investimentos conjuntos, sendo R$
3.346.391,94 no Araretama; R$
2.856.250,08 no Cidade Nova;
e R$ 3.268.096,78 em Moreira
César.

Cidade realiza 6ª
Semana de Mobilização
Social pela Educação
De acordo com as Leis
Municipais 5077/2010 e
5422/2012, o Comitê da
Mobilização Social pela
Educação de Pindamonhangaba, com apoio da
Prefeitura, Unesco - Organização das Nações Unidas
para a Educação - e Funvic
- Fundação Universitária
Vida Cristã - realiza de
13 a 22 de setembro, a 6ª
Semana da Mobilização
Social pela Educação de
Pindamonhangaba, com
o tema “Para a educação
melhorar, todos devem
participar”.
A abertura da 6ª Semana será no domingo (13),
nos segmentos religiosos.
Nos dias 14, 15 e 17, serão
realizadas palestras nas
escolas e distribuição das
cartilhas da Funvic. Dia
16, serão realizadas homenagens a professores da

Rede Municipal no centro
clínico da Funvic e dia 18,
uma passeata com as escolas do Araretama. No dia
19, haverá uma ação social
com a Funvic na praça
Monsenhor Marcondes.
Encerrando a 6ª Semana, serão realizadas diversas homenagens na Câmara Municipal, a partir das
18 horas. Neste ano, o Comitê prestará homenagem
a uma família eleita pelo
Conselho da Escola que se
destacou na participação
ativa na vida escolar do
seu filho, seis escolas municipais, duas estaduais
e duas particulares, pela
Câmara e Funvic, além de
dez segmentos religiosos
e duas ONGs que participaram e se destacaram na
participação junto às famílias para uma educação
com qualidade.

Pindamonhangaba
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Variedades
Tribuna do Norte
Cia Lago do Cisne é premiada
no Taboão Fest Dance

A Cia Lago do Cisne, de Pindamonhangaba, foi premiada no
Taboão Fest Dance,
festival realizado dias
29 e 30 de agosto, em
São Paulo, com a participação de companhias
de todo o Estado. O
festival tem como seu
maior objetivo valorizar a arte da dança,
proporcionando oportunidade para troca de
experiências entre os
grupos e academias.
Das sete coreografias

Arquivo Pessoal

levadas, as meninas de
Pinda
conquistaram
cinco premiações.
“Estou muito orgulhosa, pois percebi
que meu trabalho está
sendo reconhecido e
que minhas alunas estão aprendendo o que
tanto as ensino: dança
com amor!”, avaliou a
diretora da Cia, Esther
Follman.
A Cia Lago do Cisne
fica localizada na Vila
São Benedito, em Moreira César.

Premiações:
2° Lugar - Solista - Julia Cornetti - CEREJEIRA
2° Lugar - Solista - Livia Lopes - BONECA
2° Lugar - Solista - Lara Nunes - DOCE SONHO
2° Lugar - Solista - Gabrielle Reis - DESCOBRINDO
3° Lugar - Trio Jazz - Luana Campiolli, Priscila Mello,
Paloma Briet – FIREWORK

Bailarinas mostram troféus conquistados no festival

secretarias da Prefeitura se unem
para certificação ‘Selo Verde Azul’
Divulgação

Conselho de Patrimônio reúne
informações sobre panteão cívico
O Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural,
Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba realizou, no dia 25 de
agosto, reunião com representantes da comissão
executiva que negociou a
vinda dos despojos de D.
Pedro I para a cidade, em
1972. A intenção é buscar
mais informações sobre a
igreja São José enquanto
panteão cívico dos membros pindamonhangabenses da Guarda de Honra
de D. Pedro I.
Participaram da reunião o presidente daquela comissão, dr. Adherbal
Ribeiro Ávila e dr. Thiers Lobo, o presidente do
Conselho, Gustavo Tótaro,
a diretora de Patrimônio
Histórico da Prefeitura, o
major Paiva (subcomandante da 11ª Cia, que tem
como patrono o Coronel
Manoel Marcondes de Oliveira Mello, comandante
da Guarda de Honra de
Dom Pedro I, Capitão Aécio, representando o Batalhão Borba Gato (que
na época deu todo o apoio
para a vinda dos despojos

Divulgação

Reunião contou com representantes das secretarias municipais

Momento da reunião com a comissão que trouxe
os despojos de D. Pedro I à cidade na década de 70
a Pinda), além das integrantes da comissão do
restauro da Igreja São José
no Conselho, Vânya Dulce
D´Arace Maciel e Ana Maria Guimarães.
Na época, também
compuseram a comissão:
Dr. Waldomiro Benedito de Abreu, Professora
Hilda César Marcondes
da Silva, Dr. Paulo Emílio
D´Alessandro, Dr. João

Laerte Sales e Professor
Mário de Assis César.
Importante destacar
que
Pindamonhangaba
foi a única cidade onde
os despojos de D. Pedro I
pernoitaram, em 2 de setembro de 1972, na igreja São José, onde estão
sepultados os pindamonhangabenses que integraram a Guarda de Honra de D. Pedro I.

As secretarias da administração
municipal
estão se mobilizando na
realização de uma série
de ações conjuntas que
devem culminar na certificação da cidade como
‘Município Verde Azul’.
Nessa quinta-feira (10),
foi realizada reunião com
os representantes das secretarias para atualização
das ações.
O programa Município
Verde Azul foi instituído
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em
2007, e certifica as cidades do Estado de São
Paulo, de acordo com dez
diretivas, formadas por
77 ações. Cada ação tem
um valor, ou nota, e a somatória deve ser acima de
80 pontos para a cidade
ser certificada. Além de
comprovar que a cidade
respeita as leis de meio
ambiente e que possui
uma gestão ambiental de

qualidade, o selo ‘Verde
Azul’ permite acesso do
município a recursos do
Fecop - Fundo Estadual
de Prevenção e Controle
da Poluição.
As dez diretivas se referem aos seguintes temas:
Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana,
Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão
de Água, Qualidade do
Ar, Estrutura Ambiental e
Conselho Ambiental.
A Secretaria de Governo, por meio do Departamento de Meio Ambiente,
está centralizando a realização das ações para a
certificação. “Esse é um
programa que provoca
diversas reflexões a respeito da gestão ambiental
do município, e que segue
para além da certificação,
provocando novas atitudes até mesmo no dia a
dia da administração mu-

nicipal, como por exemplo, o vislumbre da implantação de fiscalização
ambiental e alterações de
legislação, que demandam
uma maior força-tarefa,
até ações mais simples
como a redução da vazão
de água das torneiras dos
banheiros, ou a análise e
controle da fumaça lançada pelos veículos a diesel
da frota”, explicou a assessora de Meio Ambiente
da Prefeitura, responsável
pela condução da reunião.
“Mas o mais importante
é trazer a discussão e receber o apoio de todas as
secretarias, com o aval do
prefeito, pois as ações são
interligadas, sendo necessária a colaboração de
todos. Estamos otimistas
em relação à certificação
para este ano”, disse, lembrando que o prazo final
de entrega das documentações é o dia 30 de setembro.

pindamonhangaba
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dia da iTribuna
ndependência
do Norte
Desfiles cívico-militares comemoram
independência do Brasil em Pinda
Pindamonhangaba comemorou a Independência do Brasil
com dois desfiles cívico-militares:
um na sexta-feira (4), em Moreira
César (Vale das Acácias), e outro
na segunda-feira (7), na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Antes dos dois desfiles, foi realizada a tradicional solenidade de
hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e Municipal pelas
principais autoridades do município. No dia 7 de setembro, o hasteamento foi realizado no obelisco
da praça Monsenhor Marcondes.
O comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Combate

- Batalhão “Borba Gato”, Rogério Caum, participou das solenidades. “Pudemos colocar toda a
tropa na rua e isso é bom para a
população ver o seu Exército participando de todos os festejos que
são de importância capital. Ver
as crianças vestidas com roupas
militares é muito bom porque
nós temos sempre que lembrar
que o Exército Brasileiro é da população, ver a criança seguindo a
nossa atividade principal é muito
bom”, disse.
O prefeito de Pindamonhangaba lembrou sobre a importância da comemoração da Inde-

pendência. “Eu fico feliz. Sete de
setembro é uma data cívica que
a gente tem que respeitar, trazer
o povo, o jovem, para eles darem continuidade e amar a sua
pátria. Trazer as famílias para
comemorarem é sinal de respeito”, avaliou. “Agradeço a todas as
equipes da Prefeitura que se empenharam em organizar o desfile,
as escolas, os alunos, os professores. Agradecemos ao Exército
Brasileiro por essa maravilha de
desfile, mostrando todos os seus
equipamentos. Essa festa tem
que ser respeitada com muita responsabilidade”, destacou.
Divulgação

Divulgação

Hasteamento das bandeiras no obelisco da praça
Monsenhor Marcondes
PARTIcIPAnTES do dESFIlE do dIA 4: ee profª eunice
bueno romeiro, Fanfarra sopro arte, Centro de ensino Fundamental e infantil art toledo, rede municipal de ensino, Cia de
dança Lago do Cisne, projeto parceiros do amanhã/polícia militar,
ee rubens Zamith, grupo escolteiro Levi, Centro educacional
sesi, grupo terapia e Lazer, associação salesianos Cooperados
pinda “projeto Jataí”, entidade assistencial templo dos anjos,
secretaria de esportes e Lazer, Cimc – Convivência de idosos
de moreira César, Corpo de bombeiros de pindamonhangaba, 2º
batalhão de engenharia de Combate e 11ª Cia de engenharia de
Combate Leve.
Divulgação

Desfile militar é sempre destaque nas comemorações

Escolas e creches realizam ato cívico
Escolas e creches municipais que não participaram dos desfiles cívico-militares de 4 e 7 de
setembro realizaram um
“Ato Cívico”, no sábado
(5), em sua sede, com a
participação de alunos,
professores e a comunidade.
A ação na creche Maria Aparecida Gomes “Sá
Maria”, no Pasin, foi cantar os hinos Nacional, de
Pindamonhangaba e da
Independência do Brasil,
seguido de ilustrações
no data show, oficina de
jornal para confecção
de chapéu e espada. “Os
pais e alunos se sentiram
incentivados e disseram
estar felizes em poder
participar sempre das
atividades na escola,
momento este que proporciona um elo muito
rico e forte entre família e
escola”, contou a gestora
da unidade.
Já na creche Dona Yolanda Immediato Fryling,
no Alto Cardoso, foi realizado um desfile patriota
das famílias, com sucesso
de participação dos pais e
alunos.
Escolas como a ‘Professor Mário de Assis César’, loteamento Azeredo,
também realizaram o ato
cívico, com participação
de pais, alunos e professores.

Divulgação

Fanfarra da escola Julieta Reale, em Moreira césar
PARTIcIPAnTES do dESFIlE do dIA 7: Corporação
musical euterpe, Fanfarra da ee eunice bueno romeiro, grupo
escoteiro itapeva, Fanfarra sopro arte, grupo escoteiro pindamonhangaba, rede municipal de ensino, adepi – associação direitos
dos Deficientes de Pindamonhangaba, Igreja Adventista do Sétimo
dia, secretaria de esporte e Lazer, grupamento Águia do Vale pX
Clube pindamonhangaba, guarda municipal, polícia militar, Corpo
de bombeiros, 2º be Cmb, 11ª Cia de engenharia de Combate
Leve e 12ª Cia de engenharia de Combate Leve.

creche Yolanda Immediato Fryling, no Alto cardoso
Divulgação
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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 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 17/09/2015 às 14:30 horas
ATENDENTE
9º DILMA APARECIDA DA SILVA LINO
RUA DAS BEGÔNIAS, 46 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-480

EDITAL DE CONvOCAÇÃO
Eu José Leonardo Feitosa Mandu presidente da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA REAL ESPERANÇA
em conformidade com o dispositivo da alínea b do Art. 26 faço saber que convoco a todos os
associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a luz da alínea E do Art. 15, para a eleição da
diretoria executiva e conselho fiscal que realizar-se-à no dia 20 de Setembro de 2015, horário:
10 às 13 horas, local: Estádio do Paturi, Rua Benedito Galvão de Castro, 10, Residencial, Jardim
Marieta Aparecida Azeredo, distrito de Moreira César, Pindamonhangaba, SP.
Pindamonhangaba, 11 de Setembro de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHER

PREGÃO Nº 031/2015
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. 31/15, referente à
“Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço com material e mão de
obra na instalação de sistema de monitoramento
por meio de câmeras de segurança na nova
portaria do Parque da Cidade pelo período de 12
meses”, com encerramento dia 25/09/15 às 8h e
abertura às 8h30. O edital estará disponível no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS)
Nº 198/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PPRP nº. 198/15, referente
à “Aquisição de peças para manutenção de
semáforo”, com encerramento dia 25/09/15
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, 10 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 395/2014
Contrato nº: 195/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Ibf Indústria Brasileira de Filmes S/A.
Objeto: Aquisição de equipamentos de processadora digital para adequação do pronto socorro
municipal e pronto atendimento infantil.
Valor: R$ 133.398,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Augusto Galvão Bueno Trigueirinho.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 064/2015
Contrato nº: 200/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Pronto Clin Sono S/S Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de eletroencefalograma
sem sono induzido e com sono induzido, com fornecimento de mão de obra, dentro do município de
Pindamonhangaba/SP ou em uma distância máxima de aproximadamente 70 (setenta) quilômetros.
Valor: R$ 173.350,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Dinália Maria Ribeiro Nascif de Almeida.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 141/2015

EDSON MACEDO DE GOUvEA
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

11 de setembro 2015

CONvOCAÇÃO PARA A 8ª REUNIÃO
ORDINáRIA DO CMDM – 2015.
Ficam as senhoras conselheiras titulares
e suplentes, do CMDM convocadas a
comparecerem, na data e local abaixo, para a
realização da 8ª reunião ordinária, cuja pauta vem
a seguir:
Pauta:
•
•
•

Leitura e aprovação da Ata
Programação do Outubro Rosa
Informes

Dia:
Horário:
Duração:
Local:

14/09/2015 (segunda-feira)
18h (tolerância de 10min)
Aproximadamente 2 horas
Auditório da Prefeitura Municipal

Observação:
As conselheiras que não puderem
comparecer, respeitando o Regimento Interno,
deverão justificar a ausência através do email
– cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br
Simone Braça
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher

Contrato nº: 170/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária
para veículos oficiais, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 6.217,90.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Marta Wouters Montoya e Ângelo Augusto de Almeida.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Contrato nº: 171/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária
para veículos oficiais, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 2.474,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 28/07/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Paulo Roberto Martins.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 160/2015
Contrato nº: 193/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos
em geral, para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com aplicação e/ou fornecimento de
peças e componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários da linha
Volkswagen, pertencentes a frota operacional desta Prefeitura.
Valor: R$ 240.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/08/15.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Gestão do contrato: Secretaria de Habitação.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 161/2015
Contrato nº: 194/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção mecânica
preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou
originais de fábrica em caminhões e ônibus da frota da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP.
Valor: R$ 315.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/08/15.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Gestão do contrato: Secretaria de Habitação.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 162/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EXTRATO DE ADITAMENTO
PREGÃO Nº 185/2012
Contrato nº 191/2012 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Comprehense do Brasil Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda. EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de videonasolaringoscopia pelo período
de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 09/08/2016.
Adita-se valor: com base no índice IPC-FIPE de 7,51%, passando de R$ 44.832,44 para R$ 48.199,36.
Data de assinatura: 30/07/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Silvia Tornato Serafini.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 063/2013
Contrato nº 082/2013 Aditamento nº 002/2015.
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 especialidade de oftalmologia, para realização de exames, pelo
período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 03 (três) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 23/12/2015.
Data de assinatura: 13/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 078/2013
Contrato nº 115/2013 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Procontrol Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle de pragas
urbanas nos prédios da Secretaria de Educação, por um período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 12 (doze) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 21/08/2016.
Adita-se valor: com base no índice IPC-FIPE de 8,06%, passando o valor do contrato de R$ 453.902,40 para
R$ 490.486,93.
Data de assinatura: 06/08/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Guilherme Ardito Teixeira.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 124/2013
Contrato nº 132/2013 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos automotivos, manutenções
preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou fornecimento de peças genuínas da marca dos veículos
ou originais de fábrica, para os veículos de diversas marcas, pertencentes a frota operacional da SES da PMP.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 04 (quatro) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até
26/12/2015.
Adita-se valor: reajusta-se o valor atualizado do contrato, com base no índice IPC-FIPE de 8,79%, passando de
R$ 540.909,12, para R$ 588.455,03, sendo o valor mensal equivalente a R$ 49.037,92, conforme índice IPCFIPE apontado pelo Departamento de Finanças.
Data de assinatura: 13/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 043/2014
Contrato nº 110/2013 Aditamento nº 002/2015.
Contratada: Irmãos Castro Ltda.
Objeto: Contratação de laboratório para prestação de serviços em próteses dentárias total superior e/ou inferior
e em PPR CRCO superior e inferior, e para confecção de armação de prótese parcial e removível em cromo
cobalto, com fornecimento de material e mão de obra, aplicação CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 06 (seis) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 18/03/2016.
Data de assinatura: 24/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Adriano Artur Silveira de Castro.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 057/2014
Contrato nº 097/2014 Aditamento nº 002/2015.
Contratada: Guin Comércio e Representação Ltda.
Objeto: Aquisição de cestas básicas para o período de doze meses.
Adita-se vigência: item 2.1 em mais 03 (três) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 23/10/2015.
Data de assinatura: 23/07/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa, Rosângela Gonçalves e Silva (Secretária de Educação e
Cultura em exercício) e Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Assina pela contratada: Paulo Jiniti Sato.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.

COMUNICADO
Associação de Capoeira Pé na Ginga comunica assembleia extraordinária para composição da
nova diretoria da Associação de Capoeira Pé na Ginga. O presidente da Associação de Capoeira
Pé na Ginga Roberto Barboza Mandela, no uso de suas atribuições convoca todos os seus
membros, titulares e suplentes para assembleia extraordinária para votação da nova diretoria por
mais 2 anos e alteração do estatuto. Todos deverão comparecer no dia, local e horário abaixo
indicado, dia 22 de setembro 2015 horário 19h30 local Centro Comunitário Cícero Prado (cdhu)
Distrito de Moreira César em Pindamonhangaba. – Pauta: Eleição da Diretoria - alteração estatuto.
Roberto Barboza Mandela – Presidente.

PREGÃO Nº 088/2014
Contrato nº 123/2014 Aditamento nº 002/2015.
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 especialidade de oftalmologia, para realização de exames, pelo
período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 03 (três) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 11/12/2015.
Data de assinatura: 12/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 205/2014
Contrato nº 210/2014 Aditamento nº 001/2015.
Contratada: Instituto Suel Abujamra.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia com
fornecimento de material e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, para realização de exames e
procedimentos, pelo período de 12 (doze) meses.
Adita-se vigência: adita-se o item 2.1 em mais 03 (três) meses, prorrogando-se, assim, o contrato até 04/12/2015.
Data de assinatura: 11/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Suel Abujamra.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.

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 (técnico ou superior), conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de informática, conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 17/09/2015 às 14:00 horas
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
21º JOSÉ FRANCISCO DO AMARAL MACHADO
R. BRASILINA CORREIA LEITE CASAGRANDE, 247 – APTO. 3 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-240
EDSON MACEDO DE GOUvÊA
SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato nº: 192/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Elizandra Mara de Lima Peças - ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral,
para manutenção mecânica preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças
e /ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários de
diversas marcas (Chevrolet, Fiat, Ford, Peugeot, Mitsubishi, Renault, Mahindra), modelos e tipos
pertencentes a frota operacional da Prefeitura de Pindamonhangaba/SP.
Valor: R$ 240.000,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 19/08/15.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Assina pela contratada: Elizandra Mara de Lima.
Gestão do contrato: Secretaria de Habitação.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 166/2015
Contrato nº: 196/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda.
Objeto: Contratação de empresa facilitador para realização de um curso livre de argila e cerâmica.
Valor: R$ 25.600,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/08/15.
Assina pela contratante: Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena.
Assina pela contratada: Ismael Fernandes Vieira.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 179/2015
Contrato nº: 197/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: WK Radiologia Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de
tomografias computadorizadas, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 403.136,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 24/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Wilson Hiroyuki Watanabe.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº. 183/2015
Contrato nº: 198/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: WK Radiologia Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de
ultrassonografias, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor: R$ 1.753.788,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 24/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Wilson Hiroyuki Watanabe.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.

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 17/09/2015 às 15:00 horas
ESCRITURáRIO
41º MARIA REGIANE vIEIRA
RUA JOSÉ CARLOS COSTA SANTOS, 15 – VILA PAULISTA POPULAR
CAMPOS DO JORDÃO – SP
CEP 12460-000
EDSON MACEDO DE GOUvÊA - SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 - Comprovante de curso na área;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 17/09/2015 às 15:30 horas
ELETRICISTA
5º LUCIANO ROSA CUNHA
RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ VENÂNCIO, 31 – JARDIM DO VALE I
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12519-360
EDSON MACEDO DE GOUvÊA - SECRETáRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO DE ADIMENTO SINE DIE PREGÃO Nº 214/2015
A Prefeitura comunica que o PP n° 214/15, que cuida da “Aquisição de colete será utilizado na Guarda
Municipal pelos Agentes de Segurança, Diretor e Chefes” fica adiado SINE-DIE, para resposta ao pedido de
questionamento da empresa Companhia Brasileira de Cartuchos - CBC.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2015.
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cOTIDIANO
Candidatas ao título de Miss Plus
Size participam de palestra
AiAndrA Alves MAriAno
***
As 26 candidatas inscritas para o primeiro
Concurso Miss Plus size
de
Pindamonhangaba
participaram, na quartafeira (9) de uma palestra
com os organizadores e
patrocinadores do evento.
o encontro aconteceu no
auditório da escola Técnica João Gomes de Araújo.
voltado a mulheres que
vestem manequim acima
de 44, o concurso visa eleger a mais bela `gordinha`
da cidade, além de oferecer palestras e workshops
sobre moda, saúde e bem

estar para as candidatas.
na primeira palestra
o tema foi “etiqueta”. na
ocasião, as candidatas
também posaram para as
fotos oficiais do concurso.
nas próximas semanas,
outras reuniões vão abordar diversos temas com
profissionais como professores de educação física,
psicólogos, maquiadores,
cabeleireiros etc.
A grande final do
Concurso Miss Plus size
Pindamonhangaba será
no dia 16 de outubro, às
20 horas, no Teatro Galpão.

Mateus Marx

Evento é voltado a mulheres que vestem manequim acima de 44

Shopping realiza semana artística e cultural
o shopping de Pindamonhangaba inicia neste
domingo (13) atividades
de cunho cultural e artístico. no primeiro dia
de evento, o mágico Jack
Jefferson se apresenta-

rá a partir das 17 horas,
com show de ilusionismo.
A exibição acontecerá na
área externa, próximo à
drogaria são Paulo.
em homenagem ao
dia do Bailarino, o sho-

pping receberá, na terça-feira (15), a partir das
19 horas, a Academia de
dança Mônica Alvarenga. serão apresentadas
11 coreografias em comemoração à data. em
Clayton lima

Apresentação com equipe da Academia Mônica Alvarenga será na terça-feira (15)

seguida, o público poderá participar de uma
aula aberta que integrará diversos ritmos.
na quinta-feira (17),
às 19h30, a dupla Anna
e saulo fará um show na
praça de alimentação.
“nós somos do vale do
Paraíba, então ver que
o reconhecimento maior
está vindo por parte da
população daqui é muito
gratificante”, destaca a
cantora Anna.
Ainda no dia 17 de
setembro, haverá o encerramento da exposição de quadros da artística plástica Mônica
Kaneshiro. natural de
itajubá, Minas Gerais, a
artista faz uso de técnicas de releitura de obras
sob um novo olhar. na
exposição atual ela retrata os costumes e a diversidade dos povos pelo
mundo.
de 17 a 21 de setembro acontecerá o lança-

mento da nova Coleção
de verão, com a participação de blogueiras
de moda da região. elas
passarão pelas lojas do

shopping mostrando as
melhores combinações
para o verão 2015/2016
com a realização de desfiles nos corredores.

Domingo (13)
17h – show de ilusionismo com Jack Jefferson
Terça-feira (15)
19h – Apresentação e aula de dança com a Academia Mônica Alvarenga
Quinta-feira (17)
19h30 – show de Anna e saulo
Último dia da exposição artística de Mônica
Kaneshiro
De 17 a 21 de setembro
Ação com blogueiras de moda do vale do Paraíba
para a apresentação da Coleção verão 2015/2016

gerdau de Pinda faz novo
layoff com 200 funcionários
os trabalhadores da
Gerdau de Pindamonhangaba aprovaram em
assembleia nessa quintafeira (10), uma nova etapa
de layoff (suspensão do
contrato de trabalho) com
200 funcionários.
Atualmente, a empresa tem 70 trabalhadores
que entraram no programa em maio e retornarão
para a fábrica em outubro,
quando começa essa nova
etapa com outros funcionários.
segundo o secretáriogeral do sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT, Herivelto Moraes - vela,
também foi acordado que
caso a baixa na produção
permaneça, uma terceira

etapa de layoff ainda poderá ser negociada.
“o mais importante
é que com esse acordo,
todos os funcionários da
produção terão estabilidade de emprego até
janeiro de 2016. É a primeira vez que conseguimos um acordo com essa
garantia na Gerdau, e
certamente servirá de referência para outras unidades”, disse vela.
na negociação, também foi discutida a adesão ao PPe – Programa
de Proteção ao emprego,
mas essa medida só poderá ser aplicada depois que
se esgotarem todas as alternativas, além do layoff,
como todas as férias e o
banco de horas.

Atualmente, a Gerdau
de Pinda emprega cerca de
1.700 trabalhadores na produção de laminados a aço.
o layoff é um programa
do Ministério do Trabalho

e emprego no qual a empresa recebe subsídios
para manter o funcionário
empregado e estudando
enquanto aguarda a retomada da produção.
divulgação

Todos os funcionários da produção terão
estabilidade de emprego até janeiro de 2016
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esportes
Tribuna do Norte

Interbairros promovem participação popular
Moradores de diversos
bairros estão se reunindo
para a prática esportiva.
Jovens e adultos encontram-se nas quadras para
as disputas dos Jogos Interbairros. A competição
segue, em sua segunda
fase, nesta sexta-feira (11)
com rodadas no ginásio do
Alto Tabaú e no Centro Esportivo José Ely Miranda,
‘Zito’, em Moreira César.
Os Jogos contam com várias modalidades, neste final
de semana haverá partidas
de vôlei de areia e provas de
natação. As provas de na-

tação estão marcadas para
sábado (12), os jogos de vôlei de areia no domingo (13),
ambas as disputas serão
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, ‘João do
Pulo’, a partir das 8 horas.
A competição é organizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer. O prazo
para entrega das relações
nominais das modalidades
de natação e vôlei de areia
à Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, termina
nesta sexta-feira (11).

Divulgação

Além de futsal, jogos terão natação e vôlei de areia neste final de semana

atletismo conquista vaga para
fase estadual de competição
Sete atletas da Secretaria de Juventude, Esportes
e Lazer da Prefeitura de
Pindamonhangaba conquistaram
classificação
para a fase estadual dos
Jogos Escolares. A fase regional ocorreu em Lorena
e para encarar o desafio
estadual eles continuam
treinando firme na pista
do ‘João do Pulo’.
A equipe da Secretaria de Esportes de Pinda
parabeniza Isabela Silva
de Assis, campeã nos 800
metros rasos; Danielle Salvador Ribeiro, campeã nos
100 e 200 metros rasos;
Ketiley Batista, campeã

nos 100 metros com barreiras e nos 400 metros
rasos; Tamires Evelin,
campeã no salto em altura; Jonathas Belo Reis,
campeão no salto em altura; João Gabriel Augusto,
campeão nos 800 metros
rasos, e João Marcos Antunes, campeão nos 3.000
metros rasos.
A geração do atletismo
de Pindamonhangaba tem
mostrado a sua garra em
diversas competições. Os
representantes da categoria infantil não estão de
brincadeira, o esporte não
é apenas um hobby e sim
uma escolha muito sensa-

ConfirA A TAbELA doS JogoS dE fuTSAL
dESTA SExTA-fEirA E dA SEgundA-fEirA
Sexta-feira (11)
Local: Alto Tabaú
19h30 - Futsal feminino - Castolira x Cidade Jardim
20h15 - Futsal masculino - Mombaça x Jardim Eloyna
20h45 - Futsal masculino - Bosque x Alto Cardoso

Divulgação

Local: ‘Zito’
20h - Futsal masculino - Karina/Ramos x Castolira
20h45 - Futsal masculino - Vale das Acácias x Vila Rica
Segunda-feira (14)
Local: Alto Tabaú
20h15 - Futsal masculino - Vila Rica x Mombaça
20h45 - Futsal masculino - Castolira x Araretama
Local: Jardim Eloyna
20h15 - Futsal masculino - Vale das Acácias x Jardim Eloyna
20h45 - Futsal masculino - Alto Cardoso x Beta

Pindense é campeão
nos Jogos escolares
brasileiros

Divulgação

Atletas se destacaram nos jogos escolares
ta e promissora. Muitos investem na carreira esporti-

va e dedicam horas diárias
em treinos intensivos.

Circuito Corrida de rua reúne
atletas de varias gerações
A II Etapa do Circuito
Corrida de Rua foi sucesso de público. O evento
reuniu atletas de todas as
idades na noite de sábado (5), no Vale das Acácias, em Moreira César,
o ponto das largadas. A
competição é promovida
pela Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer.
Na categoria adulta o
resultado foi idêntico ao
da primeira etapa. O primeiro homem a concluir
o percurso foi Robson
Karlos de Oliveira e Silva
e entre as mulheres a priLuis Claudio Portal R3

Etapa noturna reuniu diversos atletas

meira foi Maria Luciana
Siqueira Paula.
As crianças também fizeram bonito na prova. A
administração municipal
incentiva a prática de esporte em todas as idades.
A prova é oferecida da categoria pré-mirim à veteraníssimo 2.
A professora Maria Luciana Monteiro e o esposo
são dois incentivadores
de esportes, a filha do casal participou da prova e
ficou em primeiro lugar.
Ela conta que Bia frequenta quadras desde bebê. Ela
acredita que o apoio dos
pais é fundamental, pois,
considera que a minoria
leva os filhos para um parque ou centro esportivo
para brincar.
“Na corrida, a criança

cria uma expectativa, que
é muito bom curtir isso. A
Bia começou a correr este
ano com o pai, que voltou
a correr. Além de correr
ela faz balé e me acompanha nos treinos e jogos do
vôlei. A expectativa para
próxima corrida é sempre
grande, mas, sempre deixo
claro para ela que está indo
para se divertir, mas, que
sempre dê o seu melhor.
Foi muito bom a Prefeitura
proporcionar essas corridas infantis, pois, estimulam cada vez mais as crianças”, disse Maria Luciana.
A próxima etapa está
marcada para o dia 25 de
outubro, no Parque da Cidade. As inscrições serão
divulgadas em breve e as
largadas serão a partir das
9 horas.

Competição foi realizada em Fortaleza - CE
O atleta pindense Marcos Paulo Leal Ferreira,
aluno da Escola Estadual
Dirce Aparecida Pereira
Marcondes e da Secretaria
de Juventude, Esportes e
Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba, sagrou-se
campeão nos Jogos Escolares Brasileiros. Competição ocorrida em Fortaleza, com a participação de
centenas de atletas. Representando o Estado de São
Paulo, o atleta conquistou
medalha de ouro no revezamento 4 x 75.
Ferreira participou de
duas provas. Nos 250 me-

tros ele não ficou satisfeito,
pois o foco era, pelo menos,
o 2º lugar, para se classificar
para o Sul-Americano, no
revezamento, foi mais feliz.
O atleta sente-se honrado por ter sido representante de Pinda e do
Estado nesta prova nacional. “Foi uma experiência
muito boa ter participado
desta competição. Senti
falta do meu técnico para
me tranquilizar, conversar comigo e me fazer entrar com mais confiança
na prova. Fiquei em 4º na
final dos 250 metros”, comenta Ferreira.

dupla de amigos conquista pódio em corrida noturna
Os amigos Charles
Miller e Fábio de Oliveira Vieira marcaram
presença na Ultra Night
Race e conquistaram o
pódio. Miller ficou em
2o e Vieira em 3o lugar.
A prova foi realizada no
dia 29 de agosto, no Clube de Campo Piracuama.
Os atletas contam que foi
um grande desafio percorrer o trajeto da prova

com descidas íngremes e
os quase 2 km nos trilhos
de trem.
“Percorrer mais de
6 km durante a noite
foi interessante. Eu e
o Fábio gostamos bastante de participar destas provas de aventura.
Agradecemos o nosso
apoiador, o Domum
Hotel, por colaborar
com a gente para que

possamos fazer as provas”, disse Miller.
Na Ultra Night Race
eles participaram da
prova individualmente,
no próximo dia 19, formarão dupla para disputar mais uma corrida de
aventura. Competição
que acontecerá no Ribeirão Grande, com largada
no bar do Edmundo, às
7 horas.

Divulgação

A dupla Charles (esq.) Fábio a (dir.) tem conquistado vários troféus em competições

