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Sorteio de
apartamentos
do Azeredo
será no sábado
O sorteio para as famílias
que se inscreveram para concorrer aos apartamentos construídos no CDHU Azeredo, em
Moreira César, acontece na
manhã deste sábado (26). As
famílias devem estar no Centro Esportivo ‘João do Pulo’
entre 8 e 9 horas e precisam
levar documento com foto e
a etiqueta que foi entregue no
dia da inscrição. O sorteio terá
início às 10 horas.
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Famílias devem chegar entre
8 e 9 horas ao CE ‘João do
Pulo’ para o sorteio que
acontecerá às 10 horas

A habitação em Pinda
é uma das prioridades da
administração municipal,
que busca parcerias para
realizar o sonho da casa
própria de muitas famílias.
Cada apartamento possui
44m², conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro
e área de serviço. São seis
blocos de apartamentos e o
investimento total é de R$
8.287.090,57.

Pinda comemora Semana do Idoso

Divulgação

A Semana do Idoso de Pindamonhangaba terá várias atividades de orientação sobre
saúde e bem estar, palestras,
além de confraternização e atividades de lazer para as pessoas da 3ª idade e seus familiares
e parentes. O evento, organizado pelo Conselho Municipal do
Idoso em parceria com a Prefeitura e outras instituições,
visa promover ações de valorização, integração e respeito
aos idosos.

A Semana do
Idoso vai desta
sexta-feira (25)
até o dia 1º de
outubro

PÁGINA 3

HISTÓRIA TRAZ
CRIAÇÃO DO DIA
DA ÁRVORE

PÁGINA 6

Novelis oferece
35 vagas de estágio

Cidade recebe nova edição
do festival de Food Truck
Pindamonhangaba
recebe
um novo Festival de Food Truck entre esta quinta-feira (24)
e domingo (27). O “Street Chef
Food Park” terá várias opções
de comida de rua, ente elas destaques da gastronomia mexicana, árabe, japonesa, espanhola,
tailandesa, francesa, além de
brasileira e outras.
O evento, que será realizado
no estacionamento do Tenda
Atacado, também terá a presença do chef Ique Lopes e de dezenas de destaques da culinária
nacional.
PÁGINA 3

MORADORA
RECEBE PRÊMIO
DE R$ 30 MIL
PÁGINA 5
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As inscrições para o Programa de Estágios da Novelis terminam no dia 30 de setembro.
A empresa oferece 35 vagas
entre curso técnico e superior
nas áreas de Ciência e Tecnologia, Administração, Ciências
Contábeis, Comércio Exterior,
Ciências da Computação, Engenharia, Economia, Publicidade
e Propaganda, Jornalismo, Sistemas de Informação, Relações
Públicas, Tecnólogo em Metalurgia e Processos Químicos.
PÁGINA 3

ESTUDANTES
MUNICIPAIS
VISITAM A TRIBUNA
PÁGINA 2
QUARTA-FEIRA

19º
PARCIALMENTE NUBLADO.
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

36º
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Pindamonhangaba

ditorial
A vez deles

Cuidador de idosos está entre
atividades que mais crescem

E

sta semana inicia a Semana do Idoso, que
será comemorada entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. Em Pindamonhangaba,
por exemplo, serão diversas atividades voltadas ao
público, como palestras, orientações, dicas de saúde,
além de lazer e outras ações. O objetivo é melhorar a
qualidade de vida do idoso e também dos seus amigos e familiares, promovendo a interação entre todos.
Aproveitando o tema, nos cabe elucidar a você,
leitor, sobre uma das profissões em alta no mercado:
a de cuidador de idosos.
Para o setor não há crise. Isso porque a expectativa de vida do brasileiro está cada vez maior e porque
os filhos dos idosos normalmente trabalham e não
têm tempo para acompanhar seus pais.
Cuidar com carinho, atenção e respeito. Essas são
três das características básicas de um cuidador de
idosos.
Em Pindamonhangaba, por exemplo, em 2014,
a Prefeitura lançou o Curso de Cuidador de Idosos.
Inicialmente desenvolvido por meio do Programa
Inclusão Produtiva, a capacitação já beneficiou cerca
de cinquenta alunos. A iniciativa também foi desenvolvida pela parceria entre a Prefeitura e o Pronatec
– do Governo Federal.
O objetivo é instruir pessoas para que sejam aptas
a cuidar dos idosos. De todos os formandos, boa parte já conseguiu emprego após a conclusão do curso.
Vale a ressalva de que aqueles que se dedicam a
este trabalho devem dar atenção de qualidade ao
idoso, que requer cuidados específicos e, em alguns
casos, complexos, como intercalar atividades com os
horários de medicamento, alimentação, além de banho e outras tarefas.
O profissional também deve ter habilidade de interpretar e identificar se algo de errado estiver acontecendo - se tornando um porta-voz para os responsáveis diretos pelo idoso – como esposo/a, filhos e
netos. O cuidador está na linha de frente, pois é o
primeiro a identificar os diferentes sinais, alterações
comportamentais ou até mesmo sintomas de uma
possível doença.
Outro ponto crucial ao cuidador é ter maturidade
emocional e saber lidar com as frustrações.
No mais, é uma profissão como outra qualquer,
com seus pros e contras. Relatos de alguns cuidadores de idosos chegam a ser emocionantes. Alguns
contam que os idosos se tornam verdadeiros professores, ensinando história, geografia, matemática,
idiomas, além de serem verdadeiros exemplos de
vida e ainda transmitirem aos cuidadores boa parte de suas experiências – ditas de forma divertida e
como conselhos.
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Tribuna recebe visita de
alunos de escola municipal
O jornal Tribuna do
Norte recebeu, na terça-feira (22), a visita de
um grupo de alunos da
5ª série da escola municipal Prof. Moacyr de
Almeida, localizada no
Bela Vista.
Os estudantes conheceram as salas de
diagramação, redação,
revisão e edição. Eles
também
receberam
orientações dos funcionários da Tribuna do
Norte, que explicaram
os procedimentos da
elaboração do jornal,
desde a reunião de pauta, coleta de informação,
reportagem, diagramação, edição e revisão.
A visita foi acompa-

SOS oferece cursos
profissionalizantes
O SOS de Pindamonhangaba está com inscrições
abertas para os seguintes
cursos
profissionalizantes
gratuitos: Manicure e Pedicure, Unhas Artísticas, Depilação, Massagem Modeladora e Design de Sobrancelhas.
A duração varia de um a três
meses e, ao final, para alguns cursos, haverá entrega
de certificados. Inscrições
e informações pelos telefones (12) 3642-2784 ou (12)
3642-3023.
Manicure, Pedicure e
Unhas Artísticas
Início: segundas e quartasfeiras - Turma tarde (novembro) das 16h30 às 19h30
Turma noite (setembro) das
19h30 às 22h30
Duração de 3 (três) meses
– Curso apostilado e com
certificado
Depilação
Início: terças-feiras
Horário: das 18 às 21 horas
Formando turmas (poucas vagas)
Duração de 3 (três) meses
– Curso apostilado e com
Certificado
Massagem Modeladora,
Redutora e Relaxante
Início previsto: quartas-feiras
Horário: das 18h30 às 21h30
Duração de 2 (dois) meses
– Curso apostilado e com
certificado
Design de Sobrancelhas
Início previsto: sextas-feiras
Horário: das 18 às 20 horas
Duração de 1 (um) mês

Paulo Flauzino

nhada pela professora
da classe, por uma estagiária e por pais de alguns alunos.

Eles fazem parte do
projeto ‘Jornalistas Júnior’, que desenvolve
matérias para um jornal

mensal e produzem um
telejornal, tudo pensando e idealizado pelos
próprios estudantes.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

SCHOPENHAUER E REPRESENTAÇÃO
O filósofo Alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860), que teve
grande influência de Platão, Kant e
dos princípios budistas, por sua vez,
inspirou Freud, Jung, Nietzche, Beckett, Einstein e até o nosso poeta
Augusto dos Anjos e o romancista
Machado de Assis. Formulou o seu
pensamento a partir da Filosofia de
Kant (1724-1804) o qual colocara
distinção dos fenômenos (o que se
mostram e são passíveis de desvelamento) e a COISA EM SI (“Noumenon” em grego), sendo isto entendido como o que nos surge e existe
em si mesmo, e, essa “ COISA “ não
deveria, a priori, ser um objeto de
conhecimento científico.
A partir daí, Schopenhauer colocou que o mundo não seria mais
do que REPRESENTAÇÃO (síntese entre o que o sujeito acha ante
um objeto que lhe é apresentado).
Representação portanto, entre a
realidade externa e a consciência
do ser humano, ou seja: o mundo
já existe a partir da consciência em
que ele surge, de tal maneira, que a
REPRESENTAÇÃO constitui-se de
dois elementos importantes: O sujeito (observador) e o objeto, tudo
isso observado dentro da dualidade
espaço-tempo. Ao tratar da COISA EM SI, o pensador e filósofo foi
além de Kant: ela é a origem da realidade, determinada por algo que se
denomina VONTADE. Para ele, a
experiência do indivíduo mostra-o
como ser ativo, cujo comportamento vai expressar a sua VONTADE,
algo instintivo e primário nele, movido por suas aspirações e paixões,
independentemente da razão.
Na sua obra principal: O MUNDO COMO VONTADE E REPRESENTAÇÕES (1819), ele coloca a
vontade como o ser em si, algo muito além da percepção corporal. Ela

seria a raiz de toda sua conduta, origem do seu sofrimento, algo irracional e inconsciente. Para o filósofo,
portanto, a consciência seria algo
superficial de nossa mente ”da qual
pouco se conhece”. Com base nesse
pensamento original, extraordinário, é que entendemos a sua influência em Freud, pois, o inconsciente
passou então a ser um real objeto de
estudo. Alguns estudiosos afirmam
que Schopenhauer foi um pessimista por ele ter mostrado o quanto o
prazer é fugaz e faz sofrer, e, que as
ações volitivas do homem o levam a
enfrentar dores.
E, como superar essas dores? De
acordo com o filósofo em pauta, pela
contemplação artística, em especial
pela música e pela ética. Ética entendida por ele como uma constante procura da verdade que encaminha o homem a felicidade do bem,
desde que, orientado pela renúncia
aos males do mundo e ao controle
de suas ações instintivas. Nos dias
atuais em que a nossa Nação vive
dilemas éticos envolvendo os poderes da Federação, em especial o
Executivo e o Legislativo, refletir
sobre as lições desse filósofo cuja
obra atravessou gerações é um bom
caminho, é uma luz no fim do túnel.
Algo precisa ser feito, em especial,
restabelecer o império da ÉTICA.
Mostrar principalmente para a nova
geração, que desejamos o progresso
material e moral da nossa Nação.
Não esqueçamos que, quando os
valores morais e éticos foram
desprezados, negligenciados, os
impérios ruíram. Aí está a História para nos provar. Vejamos o
que aconteceu com os gregos e romanos. E tudo terminou de maneira
catastrófica atrasando o progresso
da humanidade. Não podemos nem
devemos repetir tudo.

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade
de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn, Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor
Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)
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cidade
Idosos ganham ações especiais
Pindamonhangaba
comemora a ‘Semana Municipal do
Idoso’ entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. Nesta
semana serão feitas várias ações
de confraternização, que visam
mobilizar centenas de pessoas.
Diversas instituições participam
da programação, recheada com
atividades planejadas para despertar a alegria e o bem estar do
público idoso.
“Todos os anos temos o objetivo de proporcionar uma semana diferente para eles e seus
familiares, com iniciativas que
envolvem várias instituições

da nossa cidade”, explicou a
presidente do Conselho Municipal do Idoso, Patrícia Campos.
A abertura oficial da Semana acontece no CCI – Centro
de Convivência do Idoso (avenida Abel Corrêa Guimarães,
Vila Rica), nesta sexta-feira
(25), às 14 horas. Até o dia de
encerramento, vários eventos
proporcionarão momentos de
integração entre os idosos, seus
familiares e representantes da
comunidade.
A saúde estará em foco com
palestras sobre qualidade de

vida e importância de hábitos
saudáveis e os encontros ainda
possibilitarão exercícios físicos.
Os idosos também terão tempo
de se divertir com aulas de dança e bailes.
As atividades acontecerão
em diferentes entidades e instituições. Entre os parceiros que
integram a programação estão:
CMI – Conselho Municipal do
Idoso, CCI – Centro de Convivência do Idoso dos bairros Vila
Rica e Campinas, Centro Esportivo “João do Pulo”, Sejelp, Recinto São Vito, Lar Irmã Terezinha, Lar São Vicente de Paulo,
Divulgação

Divulgação

Patrícia Campos
Departamento de Cultura da
Prefeitura e Conselho Municipal
do Idoso. Os eventos serão abertos ao público em geral.
A Semana Municipal do Idoso, criada pela Lei Municipal n.
5.463 de 23 de outubro, visa es-

Confira a programação completa da
Semana Municipal do Idoso:
Sexta-feira (25):
Abertura da Semana Municipal e Chá
Dançante, às 14 horas.
Local: CCI Vila Rica.
Sábado (26):
Manhã de saúde, exposições,
apresentação cultural e divulgação
do Conselho, das 9 às 12 horas.
Local: Praça Monsenhor Marcondes.
Domingo (27):
Manhã de lazer no Bosque e Dança
Circular para idosos, das 9 às 11 horas.
Local: Bosque da Princesa.
2º Encontro da Melhor Idade,
das 14 às 17 horas.
Local: Centro Esportivo João do Pulo.
Segunda-feira (28):
Tarde de lazer, das 14 às 17 horas.
Local: CCI Campinas (EEI Pedro Silva).

Presidente do Conselho orienta idosos durante evento em 2014

Pinda recebe novo Festival de food truck
Aiandra Alves Mariano
***
Nesta semana, Pindamonhangaba irá receber um
novo Festival de Food Truck,
o “Street Chef Food Park”,
uma feira gastronômica que
promete trazer uma mistura
de estilos culinários para todos os gostos e bolsos.
Quem comparecer ao
evento encontrará diversas
opções de comida de rua,
ente elas destaques da gastronomia mexicana, árabe,
japonesa, espanhola, tailandesa, francesa, além, é claro,
de delícias brasileiras.
Alguns trailers já confirmados são o “Fuji Food”,
que trará delícias da cozinha
oriental, como o yakissoba, o
tempurá e o espetinho de camarão do Chef Roberto, que
tem 12 anos de experiência
no Japão.
Também já confirmou presença o “Home Chef Ducatti”, com seus lanches a base
de carne ou veganos e vegetarianos. O grande destaque
será o Anabolic Burguer, um
hamburguer de batata doce,
guacamole e frango. A “162
Hamburgueria” também está
confirmada.
Para quem gosta de doces, uma boa pedida são as
guloseimas do “Dr. Brigadeiro”, que oferece mais de
quarenta tipos de brigadeiros artesanais.
Outro grande chef espe-

timular a prática de atividades
físicas e mentais e a conscientização do idoso, sobre sua importância na sociedade. A população é sensibilizada durante o
evento, fator que contribui para
a inclusão social desta parcela
da população.
“Nossa intenção é mostrar
não só nesta semana a importância do idoso, toda a contribuição com a nossa sociedade.
Queremos envolver o maior
número de pessoas nesta ação e
tornar essa semana importante
para todos. Sempre buscando
lembrar ao idoso a importância
da convivência e da interação
em grupo para que seus direitos
sejam respeitados e possam ser
independentes”, conta Patrícia
Campos.

Divulgação

O Street Chef Food Park atrai multidões por diversas cidades do interior do Estado
rado é Ique Lopes, do “Nama
Baru”, com sua famosa e
premiada culinária tailande-

sa. O chef já serviu a Rainha
da Inglaterra e ganhou prêmios importantes no Brasil,
Divulgação

O chef Ique Lopes, do Nama Baru, é um dos mais
esperados para o festival

como o da revista Veja.
O Street Chef é o primeiro Food Park do interior de
São Paulo. Foi inaugurado
em 2014, em Jundiaí, atraindo mais de 30 mil pessoas
no primeiro final de semana
de operação. Participou do
maior festival de música eletrônica do mundo e foi o primeiro a implantar um delivery em feiras gastronômicas
e ter um drive thru dentro da
operação.
Os pratos vão de R$ 5 a
R$ 25. O evento será realizado entre os dias 24 e 27
(quinta a domingo), no estacionamento da Tenda Atacado, das 12 às 22 horas, com
entrada gratuita.

Terça-feira (29):
Café com palestra, das 9 às 11 horas.
Local: Recinto São Vito
Baile da Primavera, das 14 às 17 horas.
Local: Lar Irmã Terezinha.
30/9 – Quarta-feira:
Baile country, das 14 às 17 horas.
Local: Lar São Vicente de Paulo.
1º/10 – Quinta-feira:
Encerramento da Semana do Idoso,
das 11 às 17horas.
Local: Fazenda Bela Vista.
5/10 – Segunda-feira:
Palestra sobre o Dia do Idoso,
às 18 horas.
Local: Tribuna Livre.

Últimos dias
para inscrição
no programa de
estágio da Novelis

Aiandra Alves Mariano
***
O período de inscrições para o Programa
de Estágios da Novelis 2016 vai se encerrar na
próxima semana. Os estudantes interessados
têm até o dia 30 de setembro para se candidatarem a uma das 35 vagas oferecidas pela
empresa.
Além de Pindamonhangaba, há ofertas para
atuar nas cidades de São Paulo e Santo André.
Este Programa de Estágio terá como grande diferencial a oportunidade que os integrantes terão de participar de um plano de integração, bem como de alguns workshops, os quais
propiciaram que os candidatos desenvolvam
as suas competências profissionais, além de
conhecerem melhor os negócios da companhia.
O Programa de Estágio terá duração de
até dois anos, sendo que estão sendo ofertados
benefícios como bolsa-auxílio, seguro de vida,
assistência médica, assistência odontológica,
vale-refeição ou restaurante para alimentação
no local de trabalho e vale-transporte.
Para se candidatar os estudantes devem
estar regularmente matriculados em cursos
de nível superior ou técnico, com previsão de
formatura par o mês de dezembro de 2016 ou
2017.
Os pré-requisitos que serão exigidos destes candidatos serão: possuir conhecimento,
no mínimo, em nível intermediário da língua
inglesa, bem como domínio de informática.
Os cursos de interesse da empresa são os seguintes: Ciência e Tecnologia, Administração,
Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Ciências da Computação, Engenharia, Economia,
Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Sistemas de Informação, Relações Públicas, Tecnólogo em Metalurgia e Processos Químicos.
Os interessados devem fazer inscrição
através do portal eletrônico www.ciclonovelis.
com.br.
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Roderley Miotto sugere a Dr. Marcos Aurélio cobra Recuperação e asfaltamento da
realização de estudos para agilidade para contratações Estrada do Ypiranga são requeridos
outro acesso ao Mombaça de médicos especializados pelo vereador Martim Cesar
Divisão

de

C o m u n i c a ç ã o /C VP

V e r e a d o r R o d e r l e y M i otto

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) enviou uma solicitação ao
Prefeito Vito Ardito Lerario, com
cópia aos Secretários de Obras, de
Planejamento e ao Departamento
de Trânsito, pedindo a realização
de estudos e providências para a
abertura de um outro acesso ao
bairro Mombaça.
De acordo com o vereador,
existem quatro bairros nas proximidades, e é grande a quantidade de
moradores. São pedestres, ciclistas
e motoristas que transitam diariamente pelo único acesso do bairro,
no sentido Vila Rica, sendo que nos
horários de pico, o trânsito no local
causa transtornos aos moradores
da região.
Há necessidade, e com urgência, de se construir mais um acesso
ao Mombaça. Se houver algum
problema mais grave, a população
fica ilhada, sem acesso. “Temos
que fazer um completo estudo de
mobilidade e acesso aos nossos
bairros. Nossa cidade cresce a cada
dia, são vários empreendimentos
novos que estão sendo construídos
e inaugurados, se continuar assim,
em breve, Pindamonhangaba vira
um caos”, diz o vereador.
Igreja São José da Vila Real
O vereador Roderley Miotto encaminhou o requerimento
1.476/2015 ao Governador Geraldo

Alckmin, com cópia aos Deputados
Estaduais Fernando Capez, Hélio
Nishimoto e Padre Afonso, e aos
Deputados Federais Samuel Moreira e Eduardo Cury, em que solicita
aos parlamentares que encaminhem
emendas com verbas para a reforma
da Igreja São José da Vila Real.
O vereador justifica seu pedido
no fato que, a Igreja São José da
Vila Real é considerada Patrimônio
Cultural de Pindamonhangaba. A
Igreja São José da Vila Real é um
panteão cívico histórico, por conter
os despojos de parte da Guarda
Real de Dom Pedro I, os Dragões
da Independência. Sua importância
não se dá apenas por ser um templo
religioso, mas também um mausoléu
de interesse nacional.
A prefeitura vem realizando
estudos e intervenções junto à
empresa Pauliceia Arquitetura,
Restauro e Projetos Culturais, autora do projeto básico de restauro,
processo n° 59408/2009, aprovado
pelo Condephaat através do Ofício
n° 305/2011, que solicitaram o início
dos trabalhos com urgência máxima.
O Edil lembra ainda que o Projeto já foi aprovado pelo Ministério
da Cultura, através do IPHAN Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, pela Lei Rouanet/PRONAC. A empresa Pauliceia
Arquitetura está habilitada para
captar recursos junto a empresas de
iniciativa privada. No entanto, não
há previsão para o início das obras de
restauro, devido a falta de interesse
de patrocinadores. “Precisamos agir
rápido. É de extrema importância
que consigamos o quanto antes o
restauro de um patrimônio como
esse, é muito triste passar em frente
a Igreja São José, e ver a situação
em que ela se encontra, é um pedaço
da história de nossa cidade, que
também marca a Independência do
Brasil, que a cada dia se deteriora
cada vez mais, podendo vir a cair
a qualquer momento”, conclui o
vereador Roderley Miotto.

Fale com o vereador:

para a

C o m u n i c a ç ã o /C V P

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
presidirá no próximo dia 23 de
setembro, às 19 horas, na Câmara
de Vereadores, uma Audiência
Pública que tem como tema o
Meio Ambiente no trabalho dentro das empresas metalúrgicas de
Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador,
após reuniões com um grupo de
funcionários e representantes da
CUT - SINDMEPT - Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba, foi proposto uma sessão para
que, juntos aos outros vereadores,
possam tentar resolver os problemas e achar soluções visando
o bem-estar dos trabalhadores
metalúrgicos de nossa cidade.
O vereador Professor Osvaldo
também 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, além
de representantes do Ministério
Público do Trabalho, do INSS
- Instituto Nacional do Seguro
Social, da CUT - SINDMEPT, das
empresas de Pindamonhangaba e
dos trabalhadores.
O vereador 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”, destaca o
vereador Professor Osvaldo.
A Audiência Pública será
realizada no dia 23 de setembro,
às 19 horas, na Câmara de Vereadores, localizada na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 – Real Ville,
Mombaça.
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Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) está cobrando da atual
Administração e de seus departamentos competentes para que agilizem a
contratação de médicos especialistas,
em especial, os endocrinologistas.
Segundo o vereador, as Secretarias
de Saúde e Administração já estão
empenhadas e tomando as medidas
cabíveis para a realizar as contratações de médicos especializados na
área de endocrinologia.
O vereador Dr. Marcos Aurélio
pede para que sejam concluídas
rapidamente as contratações desses
profissionais especializados em
endocrinologia para a rede pública
de saúde, pois isso traria benefícios,
segurança e tranquilidade para quem
necessita dessa especialidade.
Muitos munícipes têm procurado
o vereador e relatam a atual situação
nesta área. Eles afirmam que está
muito difícil ficar sem esses especialistas e os tratamentos sugeridos.
Dr. Marcos Aurélio alega que “a
endocrinologia é uma especialidade
fundamental, pois cuida do funcionamento das glândulas do organismo,

que são responsáveis pela produção
de secreções, denominadas de hormônios. “A função do ‘endócrino’
é tratar de doenças, quando ocorre
um mal funcionamento provenientes
das glândulas do organismo. Essas
doenças podem ser desde um simples
ciclo menstrual até doenças graves
como câncer e a obesidade mórbida”,
explica o vereador.
Dr. Marcos Aurélio relata, ainda,
que o médico endocrinologista trata
de algumas doenças crônicas, devido
ao aumento anormal da glicose no
sangue (diabetes). Entre essas doenças estão: obesidade, doenças da
tireoide, problemas de crescimento,
doenças das glândulas adrenais,
alterações no colesterol, ovários
policístico e doenças das paratireoides. “Entendemos que estes são
profissionais que o município tem
que contratar o mais rápido possível
para melhorar a qualidade de vida de
nossos cidadãos e também a saúde em
nosso município. Quando o assunto
é saúde sempre temos que agir com
prioridade”, finalizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou solicitação
ao Prefeito para que sejam realizados estudos visando
o asfaltamento da Estrada Municipal do Ypiranga, que
liga a Rodovia Manoel César Ribeiro à avenida Gastão
Vidigal.
De acordo com o vereador, é um pequeno trecho
que necessita de recuperação e a colocação de guias
e sarjetas e o asfaltamento da via propriamente dita.
Recapeamento do Jardim Rezende e Vila Rica
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Executivo
é o recapeamento da avenida Abel Correira Guimarães,
no Jardim Rezende e as ruas Álvaro Pinto Madureira e
Dr. Manoel Ignácio Marcondes Romeiro, na Vila Rica.
De acordo com o vereador, estas vias são trajetos do
trânsito urbano, principalmente, o transporte público
e apresenta vários trechos esburacados, apresentando
ondulações e desníveis, que causam problemas aos
veículos que nelas transitam.
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

Meio Ambiente nas metalúrgicas é Ricardo Piorino
tema de Audiência solicitada pelo conquista melhorias
vereador Professor Osvaldo
para o Jardim Bela Vista
de

de

seja contratado o mais rápido possível

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Divisão

Divisão

Vereador sugere que médico endocrinologista

“Quadra de Esportes receberá o nome de
Antônio Vicente de Paula Ferreira – Sr. Vicente”
Durante os últimos meses, o vereador Ricardo Piorino (PDT) tem conquistado
inúmeras benfeitorias para o
bairro Jardim Bela Vista e
adjacências e, na última Sessão Ordinária foi aprovado,
por unanimidade, o Projeto
de Lei n° 45/2015, de autoria
do vereador, que denomina a
quadra de esportes do bairro
de Antônio Vicente de Paula
Ferreira – “Sr. Vicente”.
Fazendo uso da Tribuna,
Piorino ressaltou a importância que o Sr. Vicente
tem frente a comunidade,
destacando a sua dedicação
em diversas conquistas, em
benefício do bairro, sendo
inclusive um dos fundadores
da AMB – Associação de
Moradores do Bairro.
Centro Comunitário
do Ribeirão Grande
Também nesta última
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da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Em sua fala na Tribuna Livre, a Presidente do
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
abordou assuntos e temas relacionados ao Dia
Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou por unanimidade em sua 33ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de setembro, o
Projeto de Lei n° 111/2015, de autoria do vereador José Carlos Gomes –
Cal (PTB), que “Denomina o trecho da estrada localizada entre a avenida
Prof. Manoel César Ribeiro, estendendo-se até a avenida Vidigal Neto,
de Estrada Municipal ROMEU RONCONI (antiga Estrada do Ipiranga)”.
Quem foi Romeu Ronconi
Conhecido Romeu da Banca, Romeu Ronconi, tinha 84 anos, filho
de imigrantes italianos que se instalaram no Quiririm, em Taubaté, onde
plantavam arroz. Em 1952, veio para Pindamonhangaba, instalando a
primeira banca de jornal, que ficava no “Bar do seu Artur”, onde fez
muitas amizades e numerosos amigos com sua simpatia e generosidade.
Trouxe seu cunhado para trabalhar na banca e juntos fundaram o “Brasília
Lanches”, que foi um marco para Pindamonhangaba, pois era um dos
estabelecimentos mais bonito da cidade, introduzindo o sorvete Kibon
que, na época, era um luxo.
Romeu era casado com Dona Vicentina, uma italiana da Calábria, que
fez a primeira receita do panzerotti, um tipo de pastel italiano. Tinham
quatro filhos: Ângela, professora e comerciante; Armando Maurício,
professor de Educação Física, atualmente gerente do Supermercado
Excelsior; Mário Augusto, veterinário e vice-reitor da Universidade
Federal Fluminense, do Rio de Janeiro e Antônio Márcio, falecido aos
6 anos de idade. Também criou Ana Sílvia, filha do seu irmão Carlito.
Romeu e a família moraram nas ruas dos Expedicionários e General
Júlio Salgado, até que comprou um sítio no bairro Cidade Nova, denominado “Sitio Meu Capricho”, na avenida Ipiranga. Foi neste local que
Dona Vicentina e Seu Romeu passaram seus últimos dias de vida. Romeu
faleceu em 12 de dezembro de 2008.
Tribuna Livre
No início da Sessão, a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, Andréa Campos Sales Martins, usou a Tribuna
Livre para destacar a data de 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência.
Ela enfatizou que este ano foi promulgada uma Lei Federal: o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também abordou a realização da 2ª
Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada
pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, na semana passada,
onde debateram as propostas da pessoa com deficiência no município.
Segundo Andréa, “Leis existem, as pessoas conhecem, mas não as colocam
em prática. É triste brigar por uma coisa que você tem direito”, conclui.
Próxima Sessão Ordinária
Na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, a partir das 18 horas,
será realizada a 34ª Sessão Ordinária, no plenário “Francisco Romano de
Oliveira”, localizado na rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Loteamento
Real Ville, Mombaça. A sessão é aberta à população e poderá, ainda, ser
acompanhada através da transmissão “ao vivo” pela internet no portal
www.camarapinda.sp.gov.br e no canal 04 (digital) da operadora de TV
a cabo NET, de Pindamonhangaba.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

Sessão, ficou evidenciado que a implantação do
Centro Comunitário, no
bairro Ribeirão Grande,
foi muito bem recebida
pela comunidade, que
em grande número compareceu à Casa de Leis
para acompanhar a votação do Projeto de Lei n°
109/2015, de autoria do
vereador Ricardo Piorino,
que denomina de “Mozar
do Rosário” este novo
prédio público.
“Sr. Mozar teve sua
trajetória de vida marcada
por uma entrega incontestável às pessoas mais
carentes do bairro. Teve
uma atuação na área do
esporte, especialmente no
futebol, contribuindo para
a formação de cidadãos
dignos no bairro”, enfatizou Ricardo Piorino.

Estrada do Ipiranga é
denominada Estrada
Municipal Romeu Ronconi

Vereador
Ricardo
Piorino

Chefe
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Oficina do Sebrae busca
crescimento empresarial

O Sebrae-SP – Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo, realiza a oficina
Planeja Fácil nesta quartafeira (23), das 14 às 18 horas,
em Pindamonhangaba. A
atividade auxiliará empresários a organizarem os negócios, com a ajuda de uma
ferramenta visual de auto-orientação, criada por espe-

cialistas em administração
de empresas.
A oficina é composta
por um painel de parede
e marcadores coloridos,
que auxiliam no estabelecimento de metas e cronogramas de resultados para
os empreendimentos. Ao
preencher o painel com
campos pré-estabelecidos,
o gestor consegue fazer

um autodiagnóstico e trabalhar soluções para sua
empresa.
O Planeja Fácil vai
ensinar, passo a passo,
como aplicar a ferramenta nos empreendimentos.
A capacitação é voltada
para gestores e funcionários de micro e pequenas
empresas dos setores de
indústria, comércio, ser-

viços e agronegócio.
O valor da inscrição é
de R$ 100, que pode ser
parcelado. A oficina acontecerá no PAE – Posto de
Atendimento ao Empreendedor, localizado na avenida Albuquerque Lins, 157.
Informações e inscrições pelo telefone (12)
3128-9600. As vagas são
limitadas.

Moradora de Pinda ganha R$ 30 mil
em sorteio da Nota Fiscal Paulista
Aiandra Alves Mariano
***
Uma moradora de Pindamonhangaba ganhou,
na semana passada, o segundo prêmio do sorteio
da Nota Fiscal Paulista,
no valor de R$ 30 mil. Ela
participou do sorteio mensal com oito bilhetes.

O prêmio principal, de
R$ 50 mil, saiu para uma
consumidora de Ribeirão
Preto.
Foram sorteados ainda
um prêmio de R$ 20 mil,
para uma instituição filantrópica de Limeira e mais
300 prêmios de R$ 1.000,
além de valores menores.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0501692-20.2011.8.26.0445-PROC.1069/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Auto Show Lav Ss Ltda

Foram distribuídos, no total, R$ 17 milhões em prêmios. O sorteio aconteceu
no dia 15 de setembro.
Para participar dos sorteios, o consumidor que
pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site
do programa e aderir ao
regulamento. As adesões

até o dia 25 de cada mês
permitem a participação
já no mês seguinte. Uma
vez feito o processo, não é
preciso repeti-lo - a inclusão nos sorteios seguintes
é automática. Cada R$ 100
em compras dá direito a
um bilhete eletrônico para
concorrer.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena
de ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) que recaiu sobre um imóvel situdo na rua
José Emiliano dos Santos, 177 Jardim Santa Luzia, com inscrição municipal SE 11.11.04.016.002.l
em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como
INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo deste Edital.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba
Cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3644-5995
AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº _134/15___
Em: 13/04/15
Processo nº: 500/15
Atividade: ATIVIDADE MEDICA
Razão Social: Flavio Serafini
CNPJ / CPF: 09129509866
Endereço: Rua Dr Frederico Machado, 132 sala 38
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Técnico: Flavio Serafini
CPF: 09129509866
Auto de Infração nº: 3529 de 13/04/15
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade Advertência nº: 3582 DE 31/08/15
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EDITAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
PARA A GESTÃO 2015/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA.
O CMI – Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Lei Municipal N. 4492, de 03 de outubro de 2006, através de sua presidente e
acatando as decisões da plenária da reunião ordinária do dia 3 de setembro de 2015,
CONVOCA:
As entidades não governamentais, movimentos sociais e entidades de categorias, que tenham
envolvimento com a causa do idoso para credenciamento e inscrição visando à participação na
Assembléia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o CMI –
Conselho Municipal do Idoso no biênio 2015/2017, cujas normas são regidas pelo presente Edital.
Artigo 1°. Ficam convocados as entidades não governamentais de atendimento e defesa do idoso
e os movimentos comprometidos com a causa do idoso, e as entidades de categoria para votarem
e serem votadas a uma das 06 (seis) vagas de representação da sociedade civil, seguindo ordem
de classificação decorrente na votação.
Parágrafo único: Cada instituição deverá apresentar 02 (dois) candidatos, indicando o titular e o
suplente.
Artigo 2º. A organização do processo eleitoral ficará a cargo da comissão organizadora composta
especialmente para essa finalidade, com as seguintes representações:
a) Representantes do governo: Paula Prado Galvão César
b) Representantes da sociedade civil: Sueli Correard da Silva
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos representantes de entidades não governamentais de
atendimento e defesa do idoso e dos movimentos comprometidos com o idoso e entidades de
categorias com área de atuação no município de Pindamonhangaba deverá ser protocolado na
sede do CMI, à Rua Deputado Claro César, 53 Centro, das 8h30m às 11h30m e das 14 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira, no período de 11 a 23 de setembro de 2015.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Artigo 4°. As Entidades e os Movimentos Sociais deverão apresentar no ato da sua inscrição:
I – Para Entidade:
Ficha de inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Copia do registro no CMAS.
II – Para Movimentos Sociais/Entidades de categorias:
Ficha de Inscrição (conforme modelo a ser retirado na sede do Conselho)
Documentação que comprove sua atividade.
Artigo 5º. A Comissão Eleitoral publicará em jornal de circulação local, a relação dos credenciados
deferidos e indeferidos até a data de 30 de setembro de 2015.
Artigo 6º. O prazo para o protocolo de impugnação da negativa dos Credenciados será de 01 a 08
de outubro de 2015.
§1º - Os Recursos deverão ser protocolados na sede do CMI, à Rua Deputado Claro César, 53
Centro, das 8h30 ás 11h30 e das 14 às 17 horas e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo
a decisão ser publicada no Jornal local até o dia 16 de outubro de 2015.
§2º - A decisão da comissão será incontestável.
Artigo 7º. A eleição dos conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 29 de outubro de
2015, às 14 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, à Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso,
n. 1400.
Artigo 8º. Participarão da eleição os candidatos e eleitores cujo credenciamento tenha sido
homologado pela Comissão Eleitoral.
Artigo 9º. Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) instituições, em cédula específica, distribuída
pela Comissão Eleitoral no dia da votação.
Artigo 10. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
§ 1º - O critério de desempate se dará pelo maior tempo de atuação da entidade.
§ 2º - O resultado da eleição será publicado em até 02 (dois) dias após a apuração.
§ 3º – Em eventual necessidade a entidade poderá substituir o seu representante.
Artigo 11. O Poder Público Municipal dará total publicidade e apoio logístico e financeiro ao
processo eleitoral.
Artigo 12. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados.
Artigo 13. A posse dos novos conselheiros será agendada posteriormente e após empossados, será
realizada a eleição da nova diretoria.
Artigo 14. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora.
RESUMO DAS DATAS
Publicação do Edital 10 de setembro de 2015
Credenciamento para a Assembléia De 11 a 23 de setembro de 2015
Publicação da lista dos inscritos habilitados 30 de setembro de 2015
Prazo para recurso De 01 a 08 de outubro de 2015
Publicação do resultado dos recursos e lista final 16 de outubro de 2015
Assembléia para a Eleição 29 de outubro de 2015
Posse dos eleitos e eleição da diretoria A agendar.

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0501344-94.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
:
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Executada: Auto Show Lav Ss Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501692-20.2011.8.26.0445-proc.1069/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00016586.
Valor da Dívida: R$ 895,42.

23 de setembro de 2015

Executado: Jair Freire
Documentos da Executada: CPF: 02704013853
Execução Fiscal nº: 0501344-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.165,16.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 075/2015
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. 75/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de tapeçaria automotiva a serem aplicados
nos veículos desta municipalidade, por um período de 06 (seis) meses conforme especificações,
condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e tapeçaria para atender a
necessidades da unidade de Fisioterapia”, com encerramento dia 02/10/15 às 8h e abertura às
8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 200/2015
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. 200/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva pelo período de
12 meses, com fornecimento de peças quando necessário, para os refrigeradores e freezers
instalados nas unidades escolares e projetos da Secretaria de Educação e Cultura do Município
de Pindamonhangaba, conforme Termo de Referência”, com encerramento dia 02/10/15 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 228/2015
COMUNICADO SINE-DIE
A Prefeitura comunica que o PP n° 228/2015, que cuida da “Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço de sistema de biblioteca para gerenciamento das 07 (sete) bibliotecas
municipais de Pindamonhangaba” fica adiado SINE-DIE, para análise da impugnação interposta
pela Sra. Vanessa Yolanda Perez Alves Tramonte (proc. ext. nº. 27.526 de 16/09/2015).
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 186/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 186/15, que cuida de “Aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis - carnes – para alimentação escolar, conforme Termo de referência”, a Autoridade
Superior, ante manifestação da Secretaria de Assuntos Jurídicos e do Departamento de Finanças
anexo aos autos, nega provimento ao recurso interposto pela empresa BH Foods Comércio e
Indústria Ltda. EPP (proc. ext. 22.745 de 06/08/2015), mantendo assim sua inabilitação, e
assim, após análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura HOMOLOGA e ADJUDICA o
procedimento licitatório supra, com exceção do item 01, em favor da empresa (itens/preços R$):
Fênix Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (05 – 10,85; 06 – 24,50; 07 – 23,00; 08 – 16,80);
JBS S/A (02 – 18,06; 03 – 17,68; 04 – 11,30); M. Zamboni Comércio e Representações de Produtos
Alimentícios e Mercadorias em Geral EPP (09 – 7,80).
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 225/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 225/15, que cuida de “Aquisição de lanche para atender
à demanda da Sejelp, em eventos, viagens de alunos e atletas, festivais, e competições”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/preço R$): Maria de Lourdes de Souza Rezende ME (01 – 3,50).
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 222/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 222/15, que cuida de “Aquisição de veiculo tipo furgão, cor
branca, zero km, ano/modelo 2015 aplicação almoxarifado da saúde”, a Autoridade Superior,
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item/lote): Reanult do Brasil S/A. (01).
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 224/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 224/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para fornecimento e entrega de lanches, para atender a necessidade da secretaria de governo”, a
Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira, fica a presente licitação DESERTA,
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 320/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr VIRGÍLIO DA COSTA AMARAL,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ TEMER, nº 0, Bairro PARQUE IPÊ, inscrito no
município sob as sigla SE11.05.05.002.000, para retirar o lixo, entulho ou qualquer outro material da
calçada do referido imóvel, no prazo de 02 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 26º item II da Lei 1.411 de 10/10/1974.
Obs.: Artigo 27 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado
e multa.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 005/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. Luiz Carlos Bento, proprietário do veículo
com placa BHR0496 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para justificar as evasões
cometidas na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de setembro a outubro
de 2014, no prazo de 05 dias a contar desta publicação. A não justificativa implicará em lançamento
de auto de infração conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Árvores eram festejadas no dia 29 de setembro
P

indamonhangaba,
berço do criador do
evento que deu origem à
efeméride que coincide
com a chegada da Primavera (ver quadro ao lado
sobre a origem), fazia sua
festa às árvores no dia 29
de setembro. Na edição
de 7 de outubro de 1928,
o extinto jornal Folha do
Norte refere-se ao acontecimento como uma comemoração habitual, “...
em obediência à praxe pré
-estabelecida, realizou-se
no dia 29 de setembro a
tradicional Festa das Árvores...”
Pela manhã, às 9 horas, o então Grupo Escolar Dr. Alfredo Pujol e a
Escola de Normal Livre,
que funcionava no Largo
São José, no Palacete Tiradentes, atualmente sede de
departamentos municipais,
Academia Pindamonhnagabense de Letras e Corporação Musical euterpe, respectivamente, deram início
à festiva programação.
Na escola Pujol, com
a presença de autoridades e famílias locais, o
evento ocorreu no pátio
externo, sendo conduzido
pelo diretor Luiz Marcondes Guimarães e o inspetor escolar José Vieira de
Macedo.

Naquele colégio, em
um canteiro previamente
preparado pelos alunos,
“representando suas classes em número de 22, foram feitas as plantações
de feijão e milho”, descreve o referido artigo da FN,
revelando que tais plantações ﬁcariam sob os cuidados dos próprios alunos
e haveria um prêmio para
a classe que melhor cuidasse de suas plantinhas,
ou seja, que colhesse “melhor fruto”.
O ato de lançamento
das sementes ao solo foi
feito sob o canto dos hinos: “As árvores” e “Cavemos a terra” que, segundo
o articulista, “...impressionaram a assistência”.
Coube à professora
Judith Rangel Pacheco, o
pronunciamento de uma
oração sobre a utilidade
das árvores e o carinho
que por elas deve-se ter.
Prosseguindo o evento, os
alunos foram conduzidos
às suas classes onde os
professores também ﬁzeram uma preleção sobre o
signiﬁcado da data.
Concluídas as preleções, os alunos foram até
a Escola Normal Livre, na
praça Barão do Rio Branco (Largo São José). De
lá, reunidos com os alunos

e professores daquele estabelecimento de ensino,
partiram em direção ao “...
velho e umbroso parque da
praça Cornélio Lessa (Bosque da Princesa) acompanhados da Corporação
Musical Operária”. No
bosque, os alunos de ambas as escolas plantaram
duas árvores simbólicas.
A comemoração prosseguiu com o discurso do
professor e inspetor escolar José Vieira de Macedo,
seguida da apresentação
literária dos alunos das
duas escolas.
Os leitores ﬁlhos de
Pindamonhangaba talvez
identiﬁquem alguns de
seus antepassados entre
os dos alunos que participaram da apresentação em
verso e prosa, conforme
consta na relação seguinte: A rosa e o beija-ﬂor,
poesia, aluna - Maria Cesar Nogueira; A carnaúba,
poesia, Beni Lemes; Velhas árvores, Lilia Teixeira; O passado, poesia, Labibi Milad; Mata-mouros,
poesia, Onofre Bahia; A
primavera, poesia, Maria
dos Anjos Moreira; A copa
de uma árvore, poesia, Eularina Guaycuru; Flores,
poesia, Minervina Esteves;
Cair das Folhas, poesia,
Francisco Lemes; A árvo-

www.paronamio.com

re, poesia, Juracy de Carvalho; A árvore, discurso,
Demétrio Boueri; Discurso
sobre as árvores, Benedicto Cunha; O gosto das
plantas, poesia, Ivone Santos; A árvore da vida, poesia, Ary Barra; História de
um fruto, diálogo, Eudóxia
e Hilda; Meu canteirinho,
poesia, Odette Arantes.
Assim foi que a Pindamonhangaba do ﬁnal dos
anos vintes promoveu a
Festa das Árvores. Prova inconteste que cultuar
a natureza e propagar a
defesa do meio ambiente
entre a população é nobre
vocação dos pindamonhangabenses.

DIA DO RIO PARAÍBA DO SUL
No próximo dia 11 de outubro completam se 15 anos de criação do
Dia do Rio Paraíba do Sul, comemorado ontem, terça-feira (22).
Originada do projeto de lei 228/2003, do deputado Vanderlei Macris – PSDB,
a lei nº 12.094, que instituiu a data, foi assinada pelo pindamonhangabense,
na época também o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Lei a qual publicamos abaixo, na íntegra:
O GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica instituído
o “Dia do Rio Paraíba do Sul”,
a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de setembro.

Artigo 2º - Esta lei entra
em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes,
aos 11 de outubro de 2005.
Geraldo Alckmin
Mauro Guilherme
Jardim Arce
Secretário de Energia,

Recursos Hídricos e Saneamento
José Goldemberg
Secretário do Meio Ambiente
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da
Casa Civil
Publicada na Assessoria
Técnico-Legislativa, aos 11 de
outubro de 2005.

Ilustração início do século XX -Arquivo TN

Rio Paraíba no trecho que margeia o Bosque da Princesa. No século XIX esse rio foi via
de transporte e de comunicação. Por aqui havia estações de embarque para receber
produtos vindos do Sul de Minas com destino ao porto de Cachoeira, onde eram
embarcados na Estrada de Ferro D. Pedro II, seguindo para o Rio de Janeiro

DIA DA ÁRVORE:
A ORIGEM
No Brasil, o primeiro evento em homenagem
às árvores aconteceu na tarde do dia 7 de junho
de 1902, no pavilhão da Câmara Municipal de
Araras-SP. Segundo ﬁcou registrado na ata da
inauguração solene daquela Festa das Árvores,
a data comemorativa foi criada por força de leis
municipais da mencionada cidade paulista “com
o ﬁm de promover pelo exemplo a plantação e
conservação de árvores, agindo como meio de
propaganda por este culto necessário”.
Aquela sublime ação em favor do meio
ambiente ainda no início do século passado, que
teve à frente o pindamonhangabense Dr. João
Pedro Cardoso, de fato cumpriu seu objetivo e
a natureza, representada pelas árvores, passou
a ter seu dia de veneração. O evento Festa das
Árvores começou a ser celebrado em outros
municípios até surgir o Dia da Árvore, 23 de
setembro, data nacionalmente comemorada
Para José Lelis Nogueira, da Academia
Pindamonhangabense de Letras, “ao idealizar
essa festa, João Pedro Cardoso intencionava
perpetuar a ideia de um evento nacional anual,
a exemplo do “Arbor Day” americano, realizado
pela primeira vez em 10 de abril de 1872, no
estado de Nebraska, por iniciativa de Julius
Sterling Morton”. Como no Brasil a primavera
começa em 21 de setembro, ﬁcou essa data
consagrada como sendo o nosso “Arbor Day”, o
nosso Dia da Árvore.
Fato curioso relacionado a essa comemoração,
diz respeito à diversidade climática do país de
acordo com suas regiões. Sobre isso, Lelis lembra
que “no Norte e Nordeste do país, setembro
coincide com uma época de seca caracterizada
por acentuada queda da umidade relativa do ar
e do índice pluviométrico, tornando o período
impróprio para o plantio de árvores”.
“Foi por conta disso - relembra Lelis - que
o presidente Castelo Branco sancionou, em 24
de fevereiro de 1965, o decreto-lei instituindo
a ‘Festa Anual da Árvore’ para todo o Norte e
Nordeste com comemoração no mês de março,
quando as condições climáticas e ﬁsiogeográﬁcas
são favoráveis”.
Pela vontade do escritor e advogado,
dr. Francisco Piorino Filho, o famoso
pindamonhangabense teria sido homenageado
também em selo expedido pelos Correios e
Telégrafos. A ideia de Piorino era propagar
o feito de João Pedro Cardoso por intermédio
do lançamento de um selo comemorativo
ao centenário da 1ª Festa da Árvore do
Brasil - 1902/2002. Em nome da Academia
Pindamonhangabense de Letras, entidade a
qual era presidente em 2002, Piorino chegou até
a elaborar o tal selo. A iniciativa já havia sido
acatada e apoiada pelos prefeitos e presidentes
da Câmara de Vereadores de Pinda e de Araras.
Infelizmente, a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, através de sua Comissão Filatélica,
indeferiu o pedido da emissão do selo.

Piorino imprimiu, por sua conta, um
determinado número de selos para
distribuição entre os amigos

