
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 8.609

PINDAMONHANGABA 2 DE OUTUBRO DE 2015SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 134

AMPLIADA, 
CASA VERDE É 
ENTREGUE À 
POPULAÇÃO

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 7

Divulgação

PANCADAS DE CHUVA À TARDE. 
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

19º 31º

Fonte: CPTEC/INPE

UV 11

SEXTA-FEIRA

Pinda é escolhida entre as 
melhores cidades do Brasil

A revista Isto É classi-
ficou Pindamonhangaba 
em 21º lugar no ranking 
das melhores cidades de 
porte médio do Brasil. 
O material foi elaborado 
em conjunto com a Aus-
tin Rating, uma agência 
classificadora de risco de 

crédito que atua no país há 
25 anos.

A avaliação incluiu aná-
lise de indicadores fi scais/
sustentabilidade fi nancei-
ra, indicadores econômi-
cos/padrão de vida, comér-
cio exterior e indicadores 
sociais e digitais.

Festival da Primavera 
traz Fafá de Belém 
e Beatles Cover

O Festival da Primavera vai 
reunir os restaurantes que fazem 
parte do Núcleo Turístico do Ri-
beirão Grande e do Piracuama 
entre sexta-feira (2) e domingo 
(4), no campo de futebol do Bar 
do Edmundo. Além de gastro-
nomia, o Festival reúne feira de 

artesanato, atrações culturais e 
shows musicais. O destaque é a 
apresentação da cantora Fafá de 
Belém no domingo, às 17 horas. 
Bicho de Pé na sexta-feira, e Be-
atles Cover, no sábado, também 
fazem parte da programação.

Centro comunitário é entregue no Azeredo
O Centro Comunitário ‘Benivaldo Via-

na’, o Bené do Azeredo, foi entregue aos 
moradores do bairro na quarta-feira (30).

Durante a entrega, o prefeito de Pin-
damonhangaba disse que o edifício fi ca-
rá à disposição da população para rea-
lizar festas, eventos e várias atividades.

O centro comunitário conta com sa-
lão principal com palco, área multiu-
so, vestiários, sanitários, copa, área de 
serviço, depósito e arquivo.
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ANJINHO DO VALE - 
Agenda do fi m de semana: 2/10 
(sexta 21h) – Ferroviária Pin-
da. 3/10 (sábado 20h) – Clube 
Mensageiros da Amizade Tauba-
té. Telefone (12) 3631-4598, 
99771-5600 e 98101-6850.

ARENA 101 Pinda:  3/10 
(sábado) – Conrado & Alecksan-
dro, e Mc Boy do Charme. 11/10 
(sábado) – Arena Fest Folia. Pé-
ricles. Sambô. KLB. Talis e We-
linton. Everton André.

BAR DO SANTISTA Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade. 
Porções, bebidas, a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes.

CASARÃO ROSEIRA – 
Banda ao vivo forró toda quinta. 
Estrada Roseira-Aparecida.

CENTRO DE CONVIVÊN-
CIA do Idoso (CCI) Pinda – 
Todo sábado às 18h30 baile 
com banda ao vivo. Para pesso-
as a partir de 50 anos. Sócios 
não pagam e não-sócios R$ 10 
por baile. Tel (012) 3645-2361.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 3/10 (sábado): Amigos 
do Pagode. Chrigor, Salgadinho 
e Marcinho Art. Elas free até 
1h30 com 1 kg alimento. Via 
Dutra, divisa Guará/Lorena.

CLUBE DA VILA São Be-
nedito já tem dois bailes agen-
dados no Recinto São Vito (Mo-
reira César) em outubro:  4/10 
(domingo 20h) – Banda 3 Cora-

ções. 18/10 (domingo) – Band 
Gold. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO de 
Roseira:  3/10 (sábado) – Ban-
da Chap´[eu Brasil e Dj Toni 
Balada. Elas free até meia noite. 
Todo sábado, baile com as me-
lhores bandas. Tel (3641-2424.

CLUBE DO LAZER Tauba-
té:  Quarta-Feira (20h): 7/10 
– Talento e Peninha. 14 – Três 
Corações. Domingo (20h): 4/10 
- Kubanacan. 11 – Baila Comigo. 

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix:  3/10 (sába-
do) – Flávio Sideratos. Mesas 
livres e com reserva antecipada 
R$ 5. 31/10 (sábado) – Baile do 
Hawaii. Banda Tropicaliente.

ESTÂNCIA SERTANEJA 
Caçapava: 2/10 (sexta) – Thai-
ná Cardoso e Mc Dede. 3/10 
(sábado) – Noite do Cowboy. 
Bruna Viole e Banda Espora.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina sex-
ta-feira: Programação de outu-
bro - 2/10 - Anjinho do Vale. 
9/10 - César Barbosa. 16/10 - 
André Guedes. 23/10 - Bruno e 
Hyago. 30/10   Banda Gold.

FERROVIÁRIA Pinda: 
14/11 (sábado) – Festa Retrô 
na Ferrô. Bandas Volupia e The 
Cafonas, e Djs Adriano K e Ser-
ginho.

FESTIVAL DA PRIMAVE-
RA Pinda:  2/10 (sexta) – 20h 
– Bicho de Pé. 3/10 (sábado) 

– 12h30 – Heron & Heitor (al-
moço). 14h – Só Pra Recordar. 
18h – Rota Nacional. 21h – Be-
atles Cover. 4/10 (domingo) – 
12h – César Barbosa e Banda 
(almoço). 14h – Trio Caipira. 
15h – Wagner Muzak & Cia. 17h 
– Fafá de Belém. Núcleo Turísti-
co do Ribeirão Grande. Entrada 
franca.

MANGUERÃO Pinda:  Bai-
lão sertanejo/forró toda sexta-
feira: 2/10 (sexta) –  Diovane 
dos Teclados. O ingresso custa 
R$ 10 preço único. Free dan-
cers. Telefone (012) 99708-
2011.

MUNDI Taubaté: 2/10 (sex-
ta) – Rocktober Mundi.  Velhas 
Virgens. Chop a R$ 1,99. 3/10 
(sábado) – TPM Party. Marlon 
& Marcelo. 4/10 (20h) – André 
Marinho. Cupim na Mesa.

MUTLEY Taubaté: 2/10 
(sexta) – Festa Cancun. Banda 
VLH. 3/10 (sábado) – Banda Mr 
Kurk.

ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 
2/10 (sexta) – De Zé pra Zé: Zé 
Ubatuba interpreta Zé Ramalho 
e Zé Geraldo. Abertura do 10º 
aniversário da casa.

03/10 (sábado) – AC/DC 
Cover. Banda Dirty Jock. Eles e 
elas R$ 15 até 23h. 9/10 (sexta) 
– Pearl Jam. Alice in Chains.

ÓPERA MIX Pinda: 3/10 
(sábado) – Privilege. Aerobass. 
Alex Andrade. Rua Luíza Mar-

condes de Oliveira, 286 (antiga 
Vinil).

PINDABAR Pindamonhan-
gaba: Quarta -  Banda sertane-
ja. Cerveja Itaipava lata E$ 2,50 
a noite toda. Elas vip até 23h.  
Quinta – Videokê. Elas vip até 
23h. Sexta (11/9) – Grupo de 
Pagode ao vivo.  Eles R$ 10. 3 
latas de Itaipava por R$ 10.  Se-
gunda Sertaneja. Cerveja (lata)  
a R$ 1,50.

RANCHO SANTA FÉ Apa-
recida: 2/10 (sexta) – Loubert 
Made in Roça. Telefones (12) 9 
8290-1723 Whatsapp.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural:  3/10 (sá-
bado) – Marrom. 8/10 (quinta) 
– Robson Luiz. 10/10 (sábado) 
– Zé Pretinho.

RESTAURANTE COLMEIA 
Pinda: 24/10 (sábado) – 1º Lual 
do Robô. Banda Verde Novo, e 
Renan Mareso. Ingressos: Gra-
mado, Neto Jeans, Disk Lara, 
Colméia e Biff urk1s Bar. Almoço 
com música ao vivo todo domin-
go. 

SALESIANOS Pinda: 17/10 
(sábado 21h) – Jantar dançan-
te.  Banda Gostoso Veneno. 
R$ 50 por pessoa

SHOWS GOSPEL Pinda: 
Acontecem dentro da Sema-
na Glorifi ca. 2/10 (sexta 21h) 
– Regis Danese (no Parque da 
Cidade). 3/10 (sábado 21h) – Pc 
Baruk (no Parque da Cidade.

DITORIALE

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 - Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO: Antônio Aziz Boulos
EDITOR CHEFE:  Odirley Pereira MTb Nº 48.651
RESPONSABILIDADE: Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 - CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:  RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/SP  - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br) - 
IMPRESSÃO: S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

TRIBUNA NA NET

Tribuna do Norte EXPEDIENTEFundação Dr. João Romeiro

PINDAMONHANGABA 2 DE OUTUBRO DE 2015Tribuna do Norte2

www.tribunadonorte.net 
www.jornaltribunadonorte.com.br

contato@tribunadonorte.net

João Paulo Ouverney
Som da Terra “... FOI A PRIMEIRA VEZ, quem sabe 

nunca mais,  pois ninguém soube arran-
car de mim a falta que você me faz...” – 
Zezé Di Camargo & Luciano

DESTAQUE DA SEMANA
Divulgação

DESTAQUE DA SEMANA

Hoje (2 de outubro) entra em vigor o 
Simples Doméstico, sistema de paga-
mento que reúne numa mesma guia 

todas as contribuições que devem ser pagas pe-
los patrões de empregados domésticos. A guia 
corresponde a 28% do salário do trabalhador e 
garantirá aos domésticos os direitos trabalhis-
tas e previdenciários.

Dessa alíquota, 20% são de responsabilida-
de do patrão. O valor corresponde a 8% para o 
INSS; 8% para o FGTS; 3,2% para um fundo de 
indenização em caso de demissão e 0,8% para 
seguro contra acidente. O empregador terá de 
acrescentar mais 8%, da contribuição do traba-
lhador para o INSS, e descontar o valor do salá-
rio do empregado.

Em tese, o sistema facilita a vida dos patrões e 
dos domésticos, pois o empregado tem acesso a 
todos os direitos trabalhistas e previdenciários. 
E em caso de acidente, ele será ‘acolhido’ pelo 
INSS – não havendo ‘dor de cabeça’ ao patrão.

Do salário do empregado vai ser descontada 
uma parcela do INSS e o imposto de renda, de-
pendendo da faixa salarial.

Pela internet, www.esocial.gov.br/esocial.
aspx, o empregador faz o credenciamento e re-
colhe em uma só guia os tributos, a DAE – Guia 
Única. 

Todos os valores a serem recolhidos são calcu-
lados automaticamente com base nas informa-
ções fornecidas pelo empregador. Em seguida, 
será gerado o boleto para o pagamento na rede 
bancária. Na contribuição, também será calcu-
lado o imposto de renda que deve ser retido na 
fonte, se for o caso. O primeiro vencimento será 
no dia 7 de novembro, referente a outubro.

No site do eSocial o empregador doméstico 
ainda poderá fazer o registro dos empregados; 
elaborar e imprimir folha de ponto; gerar avi-
so de férias; gerar recibo de pagamento; fazer o 
controle de horas extras; gerar a Guia do Sim-
ples Doméstico; fazer o cadastro dos dependen-
tes; calcular adicional noturno e salário família 
e elaborar um quadro de horário de trabalho.

Segundo o Governo Federal, todos os dados 
serão postados no site ainda no mês de outubro.

Para esclarecer estas e outras dúvidas, o Go-
verno lançou o manual que auxilia o empregador 
doméstico no uso do sistema. Caso o emprega-
dor doméstico queira aprofundar-se em assun-
tos como interpretação de leis, quando deve ser 
aplicado determinado direito ou dever da rela-
ção de emprego, entre outros, poderá consultar 
legislação específi ca ou a cartilha “Trabalhado-
res Domésticos: Direitos e Deveres”, produzida 
pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

Ao que tudo indica, o Governo desta vez não 
está varrendo a sujeira para debaixo do tapete. 
Parece que o processo está sendo conduzido de 
forma clara a todos: patrões e empregados. Com 
isso, o Brasil só tem a ganhar.

Agora é ofi cial

Em vigor, Simples Doméstico 
deve facilitar vida de patrões 

e empregados

Novena a São Francisco 
de Assis no Vila Rica

A comunidade do bair-
ro Vila Rica realiza, neste 
domingo (4), uma ‘gran-
de festa’ para encerrar a 
novena preparatória em 
louvor a São Francisco de 
Assis.

Com o lema “Como São 
Francisco, transformando 
a igreja e o mundo”, desde 

o último dia 25 de setem-
bro a novena contou com 
celebrações diárias com 
padres convidados. Após 
as celebrações, os fi éis 
participam da quermesse 
com barracas de comes e 
bebes. 

A festa, começa às 8 
horas com a missa cele-

brada pelo padre Van-
zella. Às 18 horas tem 
a procissão, seguida da 
missa, celebrada pelo 
pároco padre Celso. A 
igreja São Francisco de 
Assis fica na rua Manoel 
Ignácio Marcondes  Ro-
meiro, 799, Vila Rica e o 
telefone é 3643-2898.

Ferrara promove desfi le

ALUNOS 
PARTICIPAM 
DE SEMINÁRIO 
INDÍGENA

Alunos do curso de 
pedagogia da Faculdade 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba participaram, 
na última segunda-feira 
(28), do seminário “Topô-
nimos Indígenas de Pinda-
monhangaba”, realizado 
pela diretora do Depar-
tamento de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura de 
Pindamonhangaba no Pa-
lacete 10 de julho. 

A atividade tinha o ob-
jetivo de ampliar as dis-
cussões realizadas em sala 
de aula sobre a constitui-
ção da linguagem e das 
modifi cações sofridas por 
ela ao longo da história, 
devido às transformações 
sociais e culturais pelas 
quais a sociedade passa 
constantemente. 

Para a professora das 
turmas da 3ª e 4ª sé-
ries, Luciana de Oliveira 
Ferreira, a oportunidade 
foi muito rica: “Todos ti-
veram a oportunidade de 
dar novos signifi cados aos 
saberes, como conhecer 
um pouco mais sobre as 
histórias da acolhedora 
cidade e atestar que o co-
nhecimento é dinâmico e 
fruto do contexto históri-
co-social.”

FESTA RETRÔ NA FERRÔ:  Dia 14 de novembro, 
sábado (22h), com duas super bandas: Volúpia, com o 
melhor do rock e do pop rock retrô anos 80 e 90, e The 
Cafonas com o som “trash”. O  associado e convidado 
voltarão no tempo com as músicas que embalaram as 
pistas de dança dos anos 80 e 90, especialmente da Do-
mingueira da Ferroviária. Além das bandas, o Dj Adriano 
K e Serginho também vão animar a festa. Os ingressos 
e as mesas estarão a venda no fi nal de outubro.  Agen-
de aí para não fi car de fora dessa. Censura 18 anos. 

A empresária Alessan-
dra Cozzi de Pindamo-
nhangaba promoveu um 
encontro com desfi les de 
moda, festa e exposições 

para as lojas Ferrara e CZ 
Surf na segunda-feira (28).

O evento reuniu ami-
gos e clientes, que foram 
embalados pelo DJ Alex 

Cristiano. Além disso, a 
consultora de moda Flá-
via Galdino foi apresenta-
da como embaixadora da 
Ferrara.

Divulgação
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cidade
Prefeitura investe em
desenvolvimento 
e Pinda fica entre 
melhores cidades do Brasil
Pindamonhangaba está en-

tre as melhores cidades 
brasileiras. É o que apon-

ta o ranking “As Melhores Cida-
des do Brasil” promovido pela 
Revista Isto É e a Austin Rating, 
sobre o nível de desenvolvimen-
to socioeconômico dos 5.565 
municípios brasileiros, e que 
proporcionou à cidade o prêmio 
em várias categorias analisadas.

O prêmio visa uma contribui-
ção para o país através de um 
mapeamento. O ranking foi ori-

Laboratório estará 
aberto aos sábados 
para preventivos

Pinda marca 
presença em 
Seminário Regional

Prefeito de Pinda e ministro das Cidades, Gilberto Kassab

ginado através do IISD - Índice 
de Inclusão Social e Digital   e 
foi calculado com base em indi-
cadores extraídos de fontes pri-
márias, como o IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica, STN - Secretaria do Tesouro 
Nacional e Ministério do Desen-
volvimento, entre outros.

As categorias da premiação 
foram divididas em quatro pila-
res, sendo elas a de Indicadores 
Fiscais/Sustentabilidade Finan-
ceira, onde Pindamonhangaba 

ficou em 39º lugar; Indicadores 
Econômicos/Padrão de Vida e 
Comércio Exterior (em 24º lu-
gar); Indicadores Sociais e, por 
fim, Indicadores Digitais. No 
ranking geral, entre as cidades 
de porte médio, Pindamonhan-
gaba ficou em 21º lugar.

A premiação vem em um mo-
mento de forte desenvolvimento 
da cidade, que nos últimos três 
anos, recebeu vários investimen-
tos, como a instalação do sho-
pping, do Tenda Atacado, de cinco 
novos hotéis – que gera o turismo 
de negócios -, além de novas in-
dústrias, obras dos governos es-
tadual e federal e investimentos 
da própria Prefeitura em pratica-
mente todos os bairros da cidade.

“Este prêmio reconhece o 
momento de grande desenvol-
vimento pelo qual Pindamo-
nhangaba vem passando, com 
a retomada de obras, novos in-
vestimentos e a procura cada 
vez maior por parte de turistas 
e empresários”, afirmou o pre-
feito, que recebeu a premiação 
juntamente com o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico.

A Austin Rating é uma agên-
cia classificadora de risco de 
crédito de origem brasileira e 
existe há 25 anos. Foi a primei-
ra empresa nacional a conceder 
ratings no Brasil.

Vale destacar que como foi 
concebido a partir de dados ofi-
ciais, o prêmio é uma chancela 
e um selo de qualidade das boas 

administrações do país.
De acordo com a pesquisa, 

desenvolvida por uma das revis-
tas mais conceituadas do país, 
a inclusão digital e a qualidade 
de vida são fatores primordiais 
para tornar as cidades brasilei-
ras mais amigáveis e prósperas, 
consequentemente, mais atrati-
vas a novos investimentos.

Profissionais do Departa-
mento de Assistência Social de 
Pindamonhangaba participa-
ram do VI Seminário Regio-
nal de Promoção da Saúde e 
Cultura de Paz, ocorrido no 
Sesi, em São José dos Campos, 
no último dia 24.  

Os participantes tiveram a 
oportunidade de ouvir infor-
mações sobre as mudanças no 
modelo assistencial, desafios 

para a cultura de paz, marcar 
presença na mesa redonda e 
conferir apresentação cultural.

O objetivo da ação foi pro-
mover a troca de experiências 
e gerar debates para que os 
profissionais e sociedade civil 
reconheçam a importância de 
serem protagonistas na pre-
venção das violências, promo-
ção da saúde e da cultura de 
paz.

Os exames preventivos de-
vem ser feitos periodicamente e 
as mulheres podem ir às unida-
des de saúde ou ao Laboratório 
Dr. Paulo Emílio D´Alessandro 
para fazê-lo. Para fazer o pre-
ventivo no laboratório é ne-
cessário comparecer ao local a 
partir das 12 horas, de segun-
da a sexta-feira. O atendimen-
to para este tipo de exame é até 
as 16 horas. É necessário levar 
RG e o cartão SUS.

Para que maior número de 
mulheres possam manter a 

saúde em dia o laboratório es-
tará aberto nos quatro sábados 
de outubro. As datas são: 3, 
17, 24 e 31, das 7h30 às 11h30. 
Este exame ajuda a combater o 
câncer de colo de útero.

O local estará aberto aos 
sábados de outubro, mês de-
dicado à prevenção da saúde 
da mulher e no qual é reali-
zado o evento ‘Outubro Rosa’  
pela Prefeitura, com apoio 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher e demais 
instituições.   

Carreta do ‘Mulheres de Peito’ 
encerra atendimento em Pinda

Terminou na quarta-feira 
(30) o atendimento do Progra-
ma Mulheres de Peito. A carre-
ta ficará no estacionamento da 
Prefeitura até este sábado (3) 
para a entrega de resultados. 

O Programa Mulheres de 
Peito é desenvolvido pelo Go-
verno do Estado de São Pau-
lo e atende os municípios em 
parceria com as prefeituras. 
São feitos exames de segunda 
a sábado e todas as interessa-

das retiram senhas. Ao fazer 
o exame na carreta a paciente 
que apresentar alguma alte-
ração na mama realiza outros 
exames e recebe orientações 
para tratamento.

“Eu costumo fazer a preven-
ção. A iniciativa da carreta é mui-
to importante e a gente tem que 
aproveitar, a saúde da gente tem 
que estar em primeiro lugar”, co-
menta a dona de casa Rosângela 
Cardoso da Silva Campos.

“Vim fazer o exame na car-
reta porque eu ouvi a notí-
cia. Faço por prevenção, essa 
carreta é mais acessível para 
gente. No posto também faz, 
mas, essa carreta é uma ótima 
oportunidade”, afirma a mi-
croempresária  Tereza Maria 
Lopes Coelho.

 Informações sobre exames 
de mamografia também podem 
ser obtidas nas unidades de 
saúde de Pindamonhangaba.   

A carreta é equipada com aparelhos de última geração para diagnóstico

Divulgação

Divulgação

Prefeitos das cidades premiadas participaram do evento
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
CHEFE DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO: ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021) - (12) 3644-2275 - IMPRENSA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783) - (12) 3644-2279 - COMUNICACAO@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

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

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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D I V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

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

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

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

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) partici-
pou na sexta-feira, dia 18 
de setembro, do ato de 
inauguração do asfalto na 
Estrada Municipal José 
Machado de Andrade, que 
dá acesso ao Parque do Tra-
biju, considerada uma das 
maiores reservas florestais 
da região. 

Janio fez questão de 
parabenizar  o  prefe i to  

salientando que “o Vito é 
uma pessoa muito sensível 
e sabe o quanto esta obra 
vai favorecer os moradores 
da zona rural”. 

A estrada – de 1,5 km 
de extensão – recebeu 
pavimentação tipo CBUQ 
– Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente – e agora 

Janio Lerario diz que 
asfalto na Estrada do 
Trabiju trará benefícios 
aos moradores e turistas

PAVIMENTAÇÃO DEVE ACABAR COM A 
POEIRA, O BARRO E AS POÇAS  D’ÁGUA

 NA REGIÃO DO PARQUE DO TRABIJU

terá sinalização horizontal 
e vertical, por meio de pin-
tura de chão e instalação 
de placas. O investimento 
do município foi de cerca 
de R$ 200 mil. “Com o 
asfalto, famílias que resi-
dem ao longo desta estrada 
serão beneficiadas, já que 
a pavimentação acaba com 
a poeira no tempo seco e 
com o barro e poças d’água 
na época de chuvas, além 

de melhorar, considera-
velmente, o aspecto visual 
daquele lugar, pois a es-
trada dá acesso ao Parque 
do Trabiju. Com certeza, 
essa reserva florestal irá 
receber mais turistas nos 
p róx imos  meses” ,  de -
clarou o vereador Janio 
Ardito Lerario.

Através dos requerimen-
tos números 1080, 1081, 1082, 
1083/2015, aprovados no plenário 
da Câmara de Pindamonhangaba 
durante sessão ordinária, o verea-
dor Professor Eric (PR) solicitou 
ao Prefeito, ao Subprefeito de 
Moreira César e à Secretaria de 
Obras e Serviços, que promovam 
estudos e adotem providências, 
no menor tempo possível  para 
asfaltamento nas ruas Manoel de 
Jesus e Osmir José de Jesus, ambas 
no Loteamento Paulino de Jesus 
e na rua Pascoal Cornetti, antiga 
“rua Pirapitingui”, no Distrito de 
Moreira César. 

O Professor Eric pondera 
que “os moradores pagam seus 
impostos devidamente e merecem 
esse benefício, pois com a chuva 
os moradores se submetem ao 
barro e, na seca, à poeira. Esses 
fatos contribuem bastante com a 
baixa qualidade de vida e com a 
proliferação de doenças”.

O vereador solicitou, também, 
melhorias na infraestrutura de guias 
e sarjetas para as ruas Manoel de 
Jesus e Osmir José de Jesus, con-

Professor Eric continua 
lutando por melhorias para 
o Distrito de Moreira César

GUIAS, SARJETAS E ASFALTO NAS RUAS

PASCOAL CORNETTI, OSMIR JOSÉ DE JESUS E
MANOEL DE JESUS SÃO PEDIDOS DO VEREADOR

siderando que as calçadas estão 
sem condições de trânsito, estão 
afundando e as tampas dos bueiros 
estão quebradas colocando os mo-
radores em risco de acidentes. Para 
o Professor Eric, estas melhorias 
são necessárias e merecidas para a 
população. “Sou morador do Distri-
to de Moreira César e tenho muitos 
alunos e amigos que moram nessas 
localidades. Nas ruas do loteamen-
to Paulino de Jesus, também conhe-
cido como bairro Karina, somente 
um trecho encontra-se asfaltado, 
enquanto que o imposto pago pelos 
moradores não desconta a falta de 
benfeitorias. Trata-se de um trecho 
pequeno, fácil de ser asfaltado. Não 
podemos fechar os olhos para esta 
situação. Por isso, fiz requerimento 
e peço toda a atenção demandada 
pelos departamentos competentes 
a fim de solucionar esta situação. 
Estamos trabalhando muito para 
conquistarmos essas melhorias e 
benefícios para o Distrito de Mo-
reira César”, enfatizou.

VEREADOR PROFESSOR ERIC SOL IC ITOU 
AO PREFE ITO QUE PROMOVA ESTUDOS 

PARA ASFALTAMENTO DE RUAS NO 
DISTRITO DE MOREIRA CÉSAR
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OBRA DE ASFALTAMENTO 

DA ESTRADA 

MUNIC IPAL JOSÉ 

MACHADO DE 

ANDRADE, QUE DÁ 

ACESSO AO PARQUE 

DO TRABI JU,  FOI 

INAUGURADA E 

IRÁ FAVORECER OS 

MORADORES DA

ZONA RURAL 

DE PA R TA M E N TO D E CO M U N I C A Ç Ã O/PMP

Por meio do requerimen-
to nº 1.560/2015, aprovado 
na última sessão ordinária 
da segunda-feira, dia 28, o 
vereador Magrão (PPS) está 
reivindicando à Secretaria 
de Saúde que faça ajustes 
e melhorias no sistema de 
agendamento de consultas e 
exames. 

Reclamações recebidas no 
gabinete do vereador dão con-
ta que pacientes que deixam 
original do encaminhamento 
nos Postos de Saúde e não 
recebem protocolo de entrega 
estão sendo prejudicados, 
pois há casos de desvio des-
ses documentos, o que causa 
problemas no agendamento.

Segundo informações de 
uma munícipe, após con-
sulta médica ela deixou o 
encaminhamento no Postinho 
da Vila São Benedito para 
agendamento com médico 
mastologista há mais de um 
mês e o documento foi extra-
viado e mulher não consegue 
fazer o agendamento. Magrão 
destacou que o extravio de 
encaminhamento médico 
pode acarretar prejuízos irre-
paráveis à saúde do paciente. 

Ele sugeriu no requeri-
mento que as guias de en-
caminhamento para agenda-
mento de consultas ou exames 
sejam feitas em duas vias e 
quando entregue no Posto de 
Saúde, que haja protocolo de 

ORDEM DO DIA

35ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 05 de outubro

de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 65/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a al-
teração, exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e 
Ações nos Anexos V, VI, Anexos de metas fiscais dos Demonstrativos I, III 
e VII da Lei n° 5.680, de 15 de julho de 2014, que fixa a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2015”.

II. Projeto de Lei n° 66/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
alteração da Estimativa das Receitas Orçamentárias no Anexo I, alteração, 
exclusão e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações nos 
Anexos II e III e da Estrutura Orçamentária no Anexo IV da Lei n° 5.583, 
de 12 de novembro de 2013, alterada pela Lei n° 5.712, de 07 de outubro de 
2014, que institui o Plano Plurianual para o período de 2014/2017”.

III. Projeto de Lei n° 108/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
concessão para exploração do imóvel do Terminal Rodoviário de Passageiros 
deste Município e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2015.  

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Tribuna Livre: Patrícia Campos
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem
as Leis Orçamentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente 

reservada a essas matérias e o Expediente ficará reduzido a
trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

Vereador Magrão sugere que 
encaminhamento médico seja
realizado em 2 vias e com protocolo

entrega na via do paciente. 
“Essa medida resolveria o 
problema, pois caso haja o 
extravio do documento, o 
paciente terá uma via para 
dar continuidade no agenda-
mento sem precisar retornar 
à consulta com o médico 
que o fez,  o qual pode estar 
ausente ou em férias, licença, 
afastamento ou não trabalha 
mais na rede pública de saúde. 
Tudo isso implicaria em mais 
demora no agendamento, uma 
vez que, o paciente terá que 
passar por todo o procedi-
mento novamente”, relata o 
vereador Magrão.

“Espero que medidas se-
jam tomadas para erradicar 
esse problema de extravio 
de documentos, que acontece 
rotineiramente, prejudican-
do o atendimento médico e 
atrasando o agendamento de 
consultas e exames, o que 
vem causando transtornos 
aos pacientes”, concluiu o 
vereador Magrão.

VEREADOR MAGRÃO

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) enviou reque-
rimento ao Prefeito Vito Ardito 
com cópia para as Secretarias 
de Saúde, de Assuntos Jurídicos 
e de Administração, pedindo 
providências no sentido de abrir 
e funcionar a Unidade Básica 
de Saúde do Terra dos Ipês II 
e a realização de estudos para 
melhorar as diversas propostas 
referentes a saúde.

O vereador diz que com o 
funcionamento da UBS do Ipês 
II, vai melhorar o atendimento 
da UBS Shirley Causso, na Vila 
São Benedito, que hoje atende 
12 bairros, com uma população 
estimada em 29 mil habitantes 
e mais de 26 mil prontuários.

Como o público é o mesmo, 
com a UBS do Ipês II, o aten-
dimento poderia fi car dividido 
pela Rodovia SP-62, sendo sete 
bairros de um lado: Coruputuba, 
Vila São Benedito, Vila São 
João, Vila São José, Pasin, Sa-
pucaia e Mantiqueira;  e cinco 
bairros do outro: Terra dos Ipês 
I, Terra dos Ipês II, CDHU- 
Cicero Prado, Jardim Carlota e 
Loteamento Liberdade.

O vereador Cal e os demais 
vereadores da Comissão de Saú-
de da Câmara também assinaram 

Cal pede abertura e 
funcionamento da UBS 
do Ipês II, com urgência

o requerimento. “O novo prédio 
da UBS do Ipês II está pronto 
e mobiliado, portanto pedimos 
que seja entregue para a popu-
lação, com a máxima urgência”, 
diz Cal.

Propostas para a Saúde
Dentre as propostas apre-

sentadas pelo vereador Cal para 
melhoria da Saúde nessa região 
consta: 

- Funcionamento e manuten-
ção de atendimento da agenda 
nas duas UBS, com a mesma 
Gestora da unidade da Vila 
São Benedito, para acomodar 
e atender as necessidades das 
mesmas.

- Chamamento de atenden-
tes, auxiliares de enfermagem e 
outros cargos que se apresenta-
rem necessário.

- Chamamento de Médicos 
concursados ou, se necessá-
rio, abrir chamado de caráter 
emergencial para contratação 
de Clínico Geral, Pediatra e 
Ginecologista.

- Implantação de coleta de 
sangue todos os dias, pois a UBS 
do Ipês II apresenta estrutura 
com sala própria.

- Outras providências que fo-
rem necessárias para melhorar o 
atendimento da saúde na região.

UBS DO IPÊ II ESTÁ PRONTA PARA FUNCIONAR, FALTA INAUGURAR. VEREADOR CAL 
PEDE URGÊNCIA PARA SUA ABERTURA E FUNCIONAMENTO

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) vem soli-
citando, desde do início de 
seu mandato, a construção 
de uma creche no bairro do 
Crispim. 

Esta é uma obra de gran-
de importância para toda 
a população, pois a cada 
dia que passa, as mulheres 
estão ocupando seu espaço 
no mercado de trabalho e, 
para isso, necessitam deixar 
seus filhos em uma creche, 
com todas as condições de 
segurança e conforto.

Como a região do Cris-
pim está em fase de grande 
crescimento populacional, 
o parlamentar há tempos 
tem reivindicado a cons-
trução desta obra.

Após pedido de informa-
ção, o prefeito encaminhou 
resposta ao requerimento 
informando que, o processo 
de construção está em fase 
de reformulação pelo FNDE 
e, que após esta fase, abrirá 
o processo licitatório. 

“Esta é uma grande con-

Toninho da Farmácia 
acompanha construção 
de creche no Crispim

quista da comunidade pois a 
creche não atenderá somen-
te os moradores do Crispim, 
mas também crianças dos 
bairros vizinhos. Me sinto 
feliz por fazer parte desta 
luta”, diz o vereador Toninho 
da Farmácia.

Direito a Creche
O direito a creche para 

crianças de zero a três anos, 
ampara-se na Constituição 
Federal, que completou 
recentemente 20 anos, e no 
ECA - Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que já 
existe há 18 anos. A Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) reitera 
o dever constitucional do 
Estado com a educação 
infantil (art. 4º), definido-a 
como a primeira etapa da 
educação básica, devendo 
ser oferecida em creches ou 
em entidades equivalentes, 
para crianças de até três 
anos de idade e, em pré-
-escolas para crianças de 
quatro a seis anos de idade 
(art. 30º). 

VEREADOR TONINHO DA 
FARMÁCIA,  NO DESTAQUE, 

APRESENTA FAC-S ÍMILE 
DO OF ÍC IO COM RESPOSTA 

SOBRE A OBRA DA

CRECHE DO CRISP IM



Moradores do 
Azeredo recebem 
centro comunitário
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CIDADE

EQUIPE DE 
COMBATE 
À DENGUE 
REALIZA AÇÕES 
NAS CASAS

Prédio receberá festas, eventos da comunidade e 
projetos desenvolvidos pela Prefeitura

O loteamento Azeredo rece-
beu, na quarta-feira (30), mais 
uma obra: o sonhado centro 
comunitário, que foi solicitado 
pela população em reunião rea-
lizada com o prefeito. O prédio 
recebeu o nome de Benival-
do Viana, o Bené do Azeredo, 
por meio de projeto de lei nº 
105/2014, de autoria do verea-
dor José Carlos Gomes ‘Cal’.

O centro comunitário está na 
rua Benedito Galvão de Castro, 
esquina com a rua Jorge Mar-
cos Azeredo, próximo ao campo 
de futebol. O projeto contempla 
copa, área de serviço, vestiá-
rio, salão principal com palco, 
sala de depósito, arquivo, dois 
sanitários e sala multiuso. O 
valor do investimento é de R$ 
643.135,97.

A presidente da Associação 
de Moradores agradeceu a Deus, 
ao prefeito, vereadores e autori-
dades pelo centro comunitário 

e todas as obras realizadas no 
Azeredo atualmente, como o 
asfalto, a reforma da quadra po-
liesportiva, que também foram 
inaugurados recentemente, e a 
creche e a unidade de saúde, que 
estão sendo construídas, entre 
outras.

O homenageado, Bené do 
Azeredo, estava emocionado. 
Ele agradeceu a homenagem e 
as melhorias para o bairro.

Para o prefeito de Pindamo-
nhangaba, a noite de quarta-fei-
ra foi especial. “É gratifi cante 
ver toda a transformação que o 
Azeredo está recebendo. O cen-
tro comunitário está muito bo-
nito, foi feito com material de 
qualidade, e tenho certeza que 
será bem utilizado pela associa-
ção de moradores”, declarou.

A solenidade de inauguração 
foi encerrada com o desenlace 
da fi ta e descerramento da placa 
do novo centro comunitário.Moradores foram conhecer o centro comunitário

A equipe de combate à 
dengue de Pindamonhan-
gaba está realizando o 
trabalho de casa a casa 
e conta com o apoio da 
população. Circulou nos 
últimos dias um boato de 
que foram roubados os 
coletes dos profi ssionais 
que trabalham no com-
bate à dengue. A Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
enfatiza que isto não 
ocorreu no município.

Os profi ssionais 
estão nas ruas justa-
mente para evitar que 
o Aedes aegypti faça 
novas vítimas. Até o dia 
30 de setembro havia 
sido registrado 926 
casos autóctones e 12 
importados. Em menos 
de 10 minutos é possí-
vel eliminar os objetos 
que podem tornar-se 
criadouros do mosquito 
transmissor da doença.

REALIZA AÇÕES 
NAS CASAS

A equipe de combate à 
dengue de Pindamonhan-

NAS CASAS

‘Casa Verde’ é ampliada e entregue à população
O Projeto Pedagógico Espe-

cial Casa Verde, da Secretaria de 
Educação da Prefeitura, recebeu 
ofi cialmente na quarta-feira (30), 
a ampliação de sua sede, localiza-
da na Vila São Benedito.

Especializada em educação 
ambiental, a Casa Verde recebeu 
uma série de serviços de manu-

tenção, pela equipe da Subpre-
feitura de Moreira César, como 
nivelamento do piso da área ex-
terna, manutenção elétrica, revi-
são hidráulica e troca de portas. 
Com a ampliação, a Casa Verde 
tem agora cinco novas salas, te-
máticas dedicadas à fl ora, fauna, 
exposição de animais, biblioteca, 

laboratório, entre outras.
A secretária de Educação da 

Prefeitura, que foi professora e 
gestora da escola municipal do 
bairro por muitos anos, esta-
va emocionada ao reencontrar 
várias crianças que foram seus 
alunos. Ela lembrou ainda do 
decreto nº 5119/14, de 9 de ou-

tubro de 2014, que institui os 
Projetos Pedagógicos Especiais 
na Rede Municipal de Ensino e 
engloba ainda o NAP - Núcleo 
de Apoio Psicossocial e a Edu-
carte Brinquedoteca. “Esses 
projetos são de muita relevância 
para a Secretaria de Educação e 
o decreto deu a segurança que 
os projetos vieram para fi car. A 
Casa Verde vem junto com o De-
partamento Pedagógico tratar 
do meio ambiente, investindo 
nas crianças no presente, para 
que no futuro elas possam exer-
cer a cidadania”, destacou.

O subprefeito de Moreira 
César parabenizou a todos, em 
nome do prefeito de Pindamo-
nhangaba. “Esse projeto é mui-
to importante para a cidade. 
Deixamos nosso abraço a todos 
os envolvidos nas obras e nas 
atividades realizadas na Casa 
Verde”, declarou.

Após o cerimonial de inaugu-
ração, os alunos do curso Ecolo-
gistas do Futuro apresentaram 
uma música e foi realizado o 
desenlace da fi ta inaugural do 
prédio. Em seguida, os visitan-
tes puderam conhecer as novas 
instalações do prédio. Autoridades e alunos na inauguração da ampliação da Casa Verde

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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FESTIL TERÁ 
APRESENTAÇÕES NO 
FINAL DE SEMANA

O 18º Festil – Festival de 
Teatro Estudantil – teve início 
nessa quinta-feira (1º/10), com 
a apresentação do espetáculo 
adulto Casa de Bonecas, com 
o Teatro Laboratório Fêgo Ca-
margo, de Taubaté. As apresen-
tações continuam até o dia 11, no 
Espaço Cultural Teatro Galpão. 
Os ingressos devem ser trocados 
por um produto de higiene pes-
soal, na bilheteria do teatro.

O Festil terá espetáculos 
adultos e infantis. O objetivo é 
estimular a atividade cênica nas 
escolas, revelar novos talentos 
e promover intercâmbio cultu-
ral entre os estudantes de todo 
país. As apresentações serão nos 
dias 2, 5 e 9, às 10 horas, e 5, 6 
e 7, às 15 horas (infantil), e 1º, 
2, 3, 4, 8 e 9 de outubro, às 20 
horas (adulto).

O 18º Festil premiará com tro-
féus os três melhores espetáculos 
para crianças e adulto, além de 

CATEGORIA ADULTO – 20 HORAS

• Dia 2: Os Meninos vão para a Guerra – 
Cia Teatral 4 Cantos – Quadra-SP
Dia 3: Miss Brasil 2000 – 
Grupo Arte em Cena – São Paulo
Dia 4: Flor da Pele – Coletivo 
Apoena de Teatro – São Paulo
Dia 5: Salada Completa – 
Cia Artifício Teatral – Cunha
Dia 6: Contos Estranhos – 
Grupo Narradores do Vento – 
São José dos Campos
Dia 7: Devaneios Poéticos em 
Cenas de Agreste – Estudo e 
Pesquisa em Cena – Tatuí-SP
Dia 8: Sonia – Teatro JN – 
São Vicente – SP
Dia 9: O Doente Imaginário – 
Grupo de Teatro do Cil – São Paulo
 

CATEGORIA INFANTIL

Dia 2: 15h – Histórias de Papiro – 
Cia Teatral 4 Cantos-  Quadra – SP
Dia 5: 10h – O Livro – Cia Teatral 
Dom Bosco – Pindamonhangaba
Dia 5: 15h – Dom, o Aprendiz de 
Bosco – Grupo de Teatro Salesianos – 
Pindamonhangaba
Dia 6: 15h – O Mágico de Oz – Grupo 
Tapanaraca Mutatis Mutandis – 
Itapetininga – SP
Dia 7: 10h – Alice através do Espelho – 
Espaço Adolescer Saudável – Caçapava
Dia 8: 10h – O que há de ser será num 
feliz para sempre – Grupo Estrelas da 
Imaginação – São José dos Campos
Dia 9: 15h – O gato malhado e a 
andorinha Sinhá – Grupo de Teatro 
do Cil – São Paulo

Semana do Adolescente 
é encerrada com 
diversas atividades

Pinda sedia reunião sobre consórcio de guardas municipais

P R O G R A M A Ç Ã O  D O  F E S T I L

Peça Infantil “O Livro”, que será apresentada no dia 5

Apreciação Popular (Troféu Lui-
za Bartholomeu), Troféu de Par-
ticipação Edson SanSil e de me-
lhores: direção, ator, atriz, ator e 
atriz coadjuvante, cenografi a, fi -
gurino, maquiagem, iluminação, 

sonoplastia e Revelação. Serão 
concedidos certifi cados a todos 
participantes.

Mais informações no Depar-
tamento de Cultura da Prefeitu-
ra, telefone 3642-1080.

A Semana Municipal do Ado-
lescente, organizada pelo CM-
DCA - Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente - terminou no último sába-
do (26) com a realização do VI 
Encontro de Jovens Em Busca do 
Melhor. No período da manhã, 
os participantes puderam rece-
ber informações sobre diversida-
de e sexualidade, mídias sociais, 
relacionamento social, artes nas 
ruas, direitos dos adolescentes, 
entre outras.

No período da tarde, as 
atividades ocorreram no Centro 
Esportivo João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”. Os adolescen-
tes participaram de atividades 
físicas, puderam conferir o 3º 
Concurso de Rap e Funk e as apre-
sentações de maculelê do grupo 
Capoeira Vida.

O VI Encontro de Jovens Em 
Busca do Melhor é organizado 
pelo projeto  Coalizão apoiado por 
diversos colaboradores. A Pre-
feitura de Pindamonhangaba e a 
faculdade Anhanguera são alguns 
dos apoiadores nas ações de pre-
venção e combate ao uso de álcool 
e outras drogas.

“Foi uma semana com ativida-
des e o Coalizão está muito feliz 
em fazer parte disto. Foi muito in-

teressante o primeiro encontro de 
jovens em Moreira César e o ano 
que vem vamos ampliar as nossas 
atividades. O mais importante é 
que os jovens acreditem neles e 
tenham consciência de que é possí-
vel sair, se divertir, sem fazer uso 
de bebida alcoólica e drogas. Fico 
muito feliz com as autoridades de 
Pinda, com as jovens lideranças e 
com a imprensa, porque sempre 
realiza cobertura dos nossos even-
tos”, comenta Eliane Marcondes 
do Prado, presidente do Coalizão 
Pinda.

Michele Ferreira Sene, mora-
dora do Alto Tabaú, afi rma que 
é a primeira vez que participou 
do “Em Busca do Melhor”. Achou 
muito interessante o tema tra-
balhado e considera que foi tudo 
perfeito.

Gabriele de Araújo Oliveira, 
moradora do Mantiqueira, parti-
cipou do concurso de Rap e Funk. 
Ela destaca que gosta de cantar, 
inclusive tem várias composições, 
e que este tipo de evento é interes-
sante porque integra  os jovens.

A organização contou com o 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Faculdade Anhangue-
ra, Coalizão, Diretoria de Ensino, 
Projeto Jataí, IA3, entre outros 
colaboradores. 

As guardas municipais da 
região se reuniram, sexta-feira 
(25), no auditório da Prefeitura 
para discutir as condições do 
consórcio que será feito. A reu-
nião fez parte de uma série de 
encontros em diversas cidades 
que visam a troca de experiên-
cias entre as guardas.

O consórcio, ainda não vigente, 
pretende fornecer às cidades con-
dições que contribuam com o tra-
balho dos profi ssionais, tais como: 
formação de novos integrantes, 
aquisição de equipamentos, reci-
clagem periódica dos profi ssionais, 
entre outras medidas de capacita-
ção e aprimoramento dos serviços 
oferecidos para a população.

O comandante de Lorena, 
Norival de Souza, explicou a 
importância da equipagem da 

guarda com um bom armamen-
to, letal ou não, além de qualifi -
cação técnica do agente. “Não se 

faz segurança pública desarma-
da, o guarda primeiro tem que 
ter a própria segurança garanti-
da”, defende.

Para  Maria dos Milagres, 
comandante de São José dos 
Campos, o consórcio fortalece-
rá a relação entre as guardas e 
o poder público. Ela reforçou 
que quando as guardas não ofe-
recem um bom serviço de segu-
rança, as queixas da população 
recaem sobre os governantes, o 
que torna essencial a participa-
ção e apoio da Prefeitura.

Durante a reunião, também 
foram homenageados: Cândi-
do Arai, funcionário público 
concursado como funileiro e 

seu ajudante Robson Bueno 
Vieira, pelo trabalho prestado 
à Guarda Municipal de Pinda-
monhangaba na revitalização 
das viaturas para o desfi le de 7 
de Setembro. O agente de segu-
rança Marcelo do Amaral Mar-
condes Minamisako recebeu 
uma honraria pelo destaque em 
seu compromisso com a Guar-
da Municipal.

Ao fi nal do evento, a empresa 
Alcon - Engenharia de Sistemas 
ofereceu um workshop com o 
tema “Segurança e Rádio Co-
municação no Vale do Paraíba”, 
sendo apresentado um projeto 
de serviço de rádio digital para 
os presentes. 

A realização do consórcio favorecerá a todos os municípios

Evento envolveu mais de 600 participantes

Prefeitura forma turma em Horticultura Básica
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Agricultura, realizou 
em setembro a formatura do 
curso de Horticultura Básica, re-
alizada no projeto Hortalimento. 
Participaram da iniciativa 16 pes-
soas, integrantes dos programas 
Pead - Programa Emergencial 

de Auxílio Desemprego, Renda 
Mínima e Bolsa Cidadã. As aulas 
foram realizadas nos dias 10, 15 
e 17 de setembro, com apoio da 
Secretaria de Saúde e Assistên-
cia Social.

Durante o curso, foram ensi-
nados os princípios básicos para 
a realização de hortas, como 

a escolha do local, preparo de 
solo, escolha dos cultivares, 
época certa de cada plantio e 
tratos culturais.

Com a iniciativa, a Prefeitura 
pretende oferecer uma opção 
em formação, para geração de 
renda das pessoas integrantes 
dos programas sociais. 

Formandos da turma de horticultura básica

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

COTIDIANOCOTIDIANO
P R O G R A M A Ç Ã O  D O  F E S T I L



ESTANDES
 
Vitrine Social
Artesanato dos projetos sociais da Prefeitura
 
Fazenda Nova Gokula
Bolinho de mandioca com recheio de jaca
Prato principal: pizza e quitutes indianos
 
Apep/Senar
Produtos orgânicos
 
Restaurante Spazzio
Bolinho de mandioca com recheio de catupiry 
Prato principal: lasanha
 
Quiosque Beira Rio Graminha
Bolinho de mandioca com recheio de carne seca
Prato principal: contrafi lé
 
Restaurante Alecrim
Bolinho caipira
Prato principal: feijoada completa
 
Mangueirão
Bolinho de mandioca recheado com carne moída
Prato principal: contrafi lé na chapa
 
Restaurante do Edmundo
Bolinho de mandioca recheado com queijo
Prato principal: Pernil a pururuca e frango caipira
 
Pesque Truta 
Ribeirão Grande
Bolinho de mandioca recheado com truta
Prato principal: truta com alcaparras
 
Doces da Vó Dita
 
Recanto do Sul
Bolinho de mandioca recheado com costela
Prato principal: churrasco de chão com arroz carreteiro
 
Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura
Doação de mudas de árvores
  
Artesanato / Departamento de Cultura da 
Prefeitura
Artesanato produzido pelos artesãos cadastrados na 
Prefeitura
 
Apiário Mantiqueira
Mel e própolis
 
Departamento de Comunicação da Prefeitura
Assessoria de imprensa e produção de matérias e fotos 
para o site do evento
 
Restaurante Colmeia
Bolinho de mandioca com recheio de linguiça caseira
Prato principal: Leitão à pururuca, arroz, tutu de feijão e 
linguiça caseira
 
Pesqueiro Vila Rica
Bolinho de mandioca recheado com tilápia e palmito
Prato principal: fi lé de tilápia com maionese primavera
 
Restaurante Vila 
Serra da Luz
Bolinho de tapioca com geléia de pimenta
Prato principal: polenta com ragu de fraldinha e feijão 
tropeiro
 
O Bom da Roça
Bolinho de mandioca com recheio de queijo e goiabada
Prato principal: bolos integrais, cookies
 
Sítio Algodão Doce
Produtos derivados do leite de cabra
 
Café Caipira
Bolinho de mandioca recheado de carne desfi ada com 
bacon
Prato principal: galinhada
 
Pesqueiro Arizona
Bolinho de mandioca recheado com tilápia
Prato principal: tilápia assada
 
Restaurante Gaúcho da Cruz Pequena
Bolinho de mandioca com recheio de carne louca
Prato principal: churrasco de chão
 
Departamento de Turismo da Prefeitura
Divulgação dos roteiros e produtos turísticos de Pinda

2 DE OUTUBRO DE 2015SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
FESTIVAL DA PRIMAVERA

PINDAMONHANGABA

Evento reúne gastronomia, 
atrações culturais e shows

Compensação da emissão de gás carbônico

Interatividade

O Núcleo Turístico do 
Ribeirão Grande, em Pin-
damonhangaba, recebe o 
12º Festival da Primavera, 
nos dias 2, 3 e 4 de outu-
bro. O evento é gastronô-
mico, de cultura e lazer, 
e se originou na Festa da 
Primavera, realizada tra-
dicionalmente pela co-
munidade local, com uma 
programação voltada à 
consciência social e con-
servação da natureza.

Participam do Festival, 

restaurantes dos núcle-
os turísticos do Ribeirão 
Grande e do Piracuama, 
servindo tradicionalmen-
te o bolinho de mandioca 
com recheios diversos, 
além de caldos, porções, 
doces e os pratos prin-
cipais, que podem ser 
encontrados nos restau-
rantes após o período 
do evento. As refeições 
principais terão custo de 
R$ 20 a R$ 30, fora as ou-
tras opções do cardápio. 

Importante destacar que 
não serão aceitos cartões 
de débito nem de crédito 
no Festival.

Além da parte gastro-
nômica, o Festival da Pri-
mavera reúne artesanato, 
doação de mudas de ár-
vores, atrações culturais 
e esportivas, e terá shows 
encerrando todas as noi-
tes. Nesta sexta-feira (2), 
com Bicho de Pé, às 20 
horas; no sábado (3), Be-
atles Cover – Mr Johnny, 

às 21 horas; e no domingo 
(4), Fafá de Belém, às 17 
horas. A entrada é gratui-
ta.

O 12º Festival da Pri-
mavera será realizado no 
campo de futebol do Res-
taurante do Edmundo, 
localizado no km 17 da 
estrada municipal Jesus 
Antonio de Miranda. A re-
alização é da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, com 
apoio do Ministério do 
Turismo.

atrações culturais e showsatrações culturais e showsatrações culturais e shows

O Festival da Primavera deste ano está com 
novidades! Foram criados um site e um evento no 
Facebook da Prefeitura, onde estão sendo postadas 
todas as atualizações do festival, além de ser um 
meio de interatividade com o público. Durante os 
três dias de evento, a equipe da Comunicação da 
Prefeitura estará no local, fazendo reportagens 

a respeito de toda a programação e postando 
fotos, diretamente de seu estande. O site é o 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br, onde o inter-
nauta deve clicar no banner do Festival da Prima-
vera. O Facebook da Prefeitura é o www.facebook.
com/PrefeituraPinda e o internauta deve procurar a 
parte de eventos.

O evento se compromete com a compensação 
das emissões de gases de efeito estufa emitidos por 
atividades humanas (cerca de 52 ton de CO2/ano), 
durante o período de realização do festival, através 

do plantio e distribuição de mudas de espécies na-
tivas, as quais absorverão o gás carbônico gerado 
pelo evento, além de preservar o solo, as águas e a 
biodiversidade.

Prato de truta

Leitoa à pururuca

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Evento será realizado no campo de futebol do Bar do Edmundo, no Ribeirão Grande
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ: nº 
07.076.249/0001-20, representada pelo Presidente Sr. Ricardo Fabrício de Toledo. CONVOCAM os 
Associados Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria para Assembléia Geral 
Extraordinária. A realizar-se no dia dezessete de outubro de dois mil e quinze às dezessete horas. A tratar de 
mudança na composição da diretoria e Conselho fiscal.

 Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro 

 CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3643-2223 

e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 
ADITAMENTO AO EDITAL nº. 01/2015 

EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE 

PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020 
 
 

A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Pindamonhangaba, responsável pelo processo de 

escolha unificado dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba, 

comunica aos candidatos e a sociedade civil as regras a serem observadas 

pelos candidatos e seus fiscais: 

1) O candidato deverá votar e se ausentar das seções eleitorais e 
adjacências, a fim de não caracterizar “boca de urna”; 

2) Cada candidato poderá ter um fiscal em cada seção eleitoral, 
desde que não haja nenhum tipo de manifestação por parte 
dele; 

3) O fiscal deverá identificar-se no início da votação ao 
Presidente da seção; 

4) Os candidatos, se desejarem, e apenas os candidatos, poderão 
acompanhar a apuração, desde que não haja manifestações. 

 

 
Adriano Augusto Zanotti 

Comissão Especial - CMDCA 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0005883-97.2013.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) JOELITON NASCIMENTO SANTOS-RG. 40.455.592-5 e CPF. 354.687.228-28, Rua Jair 
Pereira da Silva, 33, Marieta Azeredo - CEP 12441-490, Pindamonhangaba-SP, CPF 354.687.228-28, RG 
40455592, que lhe foi proposta uma ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO de Rescisão de contrato c/c/ 
com reintegração de posse e condenação ao pagamento de perdas e danos por parte de NOVA PINDA 
CICERO PRADO URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, alegando em síntese: A 
autora é proprietária do imóvel caracterizado pelo lote nº 46 da quadra “L” do loteamento denominado “Laerte 
Assumpção”, matrícula nº 22954 do CRI de Pindamonhangaba, foi celebrado de contrato de Compra e 
Venda 07/08/2009 entre o requerido e a autora, sendo que o requerido deixou de efetuar os pagamentos das 
parcelas desde 10/11/2010 cujo débito acumulado é de R$ 38.848,31, valor que corresponde a condenação 
ao pagamento de perdas e danos no montante de R$ 11.654,49, ( 30% do valor da divida), pagamento das 
custas processuais, e ainda multa diária de R$ 500,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)
(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de junho de 2015. 

AuDIêNCIA PúbLICA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no 
próximo dia 09 de outubro de 2015 às 10:00 horas, na Câmara de Vereadores, para 
Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2015. 
Todos estão convidados. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2015 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 119/2015 de “contratação de empresa especializada no serviço de colocação e 
reposição de vidros nos prédios da Secretaria de Educação e Cultura”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, 
com validade de 12 meses, assinadas em 11/09/2015: 

 
ATA nº 091/2015 Empresa: JOSÉ BARBOSA MOREIRA FILHO ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 m² 004.023 SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E TROCA DE VIDROS.  

*** 89,00 420 

02 m² 004.023 SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E TROCA DE VIDROS. 

*** 34,85 200 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2015 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 188/2015 de “aquisição de insulinas”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 26/08/2015: 

 
ATA nº 087/2015 Empresa: PROTAL LTDA 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 FR 1.002.005.000690 – INSULINA ASPART 
100UI/ML C/10ML 

Novo Nordisk 
Pharm 

Farmacêutica 
do Brasil 

77,58 1.200 

 
 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 216 /2015 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 216/2015 de “aquisição de kits lanches para atender as programações do 
departamento de assistência social 2015/2016”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinadas em 22/09/2015: 

 
ATA nº 093/2015 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Kit 1.005.001.017816 KIT LANCHE A  PRÓPRIA 16,40 650 

02 Kit 1.005.001.017817 KIT LANCHE D  PRÓPRIA 23,70 600 

03 Kit 1.005.001.017818 KIT LANCHE E  PRÓPRIA 24,00 1.600 

04 Kit 1.005.001.014557 LANCHE  PRÓPRIA 14,50 7.500 

05 Kit 1.005.001.017824 KITS LANCHE 
ABORDAGEM  

PRÓPRIA 14,50 1.200 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 226 /2015 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 226/2015 de “aquisição de insulinas”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 17/09/2015: 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

ATA nº 092/2015 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

03 FR 1.002.005.000710 INSULINA GLARGINA 
100UI/ML FRASCO COM 10ML 

LANTUS  

SANOFI-
AVENTIS 

258,77 1.644 

04 FR 1.002.005.000711 INSULINA GLARGINA 
100UI/ML REFIL (CARPULE/FRASCO) 
DE 3ML 

LANTUS  

SANOFI-
AVENTIS 

83,41 4.200 

* Publicar 01 Vez 
 
 

Pindamonhangaba, 1 de outubro de 2015.

LICENÇA DA CETESb
buNDY REFRIGERAÇÃO bRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3005002, válida 
até 30/09/2019, para Peças e acessórios para refrigeradores domésticos; fabricação 
de à AVENIDA DOM JOÃO VI, 699, DISTRITO INDUTRIA, DIST IND DUTRA, 
PINDAMONHANGABA.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGAbA
CONCuRSO PúbLICO Nº 01/2011

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 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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  07/10/2015 às 10:00 horas

ENFERMEIRO DO PSF

15º THIAGO LuPERNI DE SOuZA DIAS
RUA ERNESTO GALVÃO, 171 – PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-030

EDSON MACEDO DE GOuVêA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br 

 

       P O R T A R I A   Nº  044/  2015 

 
 
 

Instaura Sindicância nº 01/2015 
__________________________________ 
 
 
 
 
 

Vereador FELIPE FRANCISCO CÉSAR COSTA, Presidente da Câmara de 

Vereadores de Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

por esta Portaria RESOLVE: 

 

Art. 1º -  Instaurar Sindicância nº 01/2015, para apurar a suposta retirada de bloquetes e/ou 
tijolos, sem autorização, desta Casa de Leis. 

Parágrafo único - A Comissão de Sindicância esta constituída de acordo com o ATO nº03/2015. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

 
Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2015 

 
 
 
 
 

Vereador FELIPE CÉSAR 
      Presidente 

 
 
 
 

Publicada no D A.  

LICENÇA DA CETESb

PISANI PLÁSTICOS S.A. torna público que requereu na CETESB a Licença de 
Operação para instalação de uma máquina injetora e ampliação da área ao ar livre, à 
AV TOBIAS SALGADO, 461, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

Os alunos do nível D, do 
Colégio Bom Jesus Externa-
to, desenvolveram o projeto 
“Árvores” com o objetivo de 

conscientizar as crianças 
sobre o importante papel 
que as árvores desempe-
nham. Para colocarem em 

prática este aprendizado e 
em comemoração ao Dia da 
Árvore, em 21 de setembro, 
as crianças participaram 

de um momento prazeroso 
onde puderam plantar vá-
rias espécies de mudas na 
praça do Lessa.

PREFEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONHANGAbA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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).

AGENTE COMuNITÁRIO DE SAúDE

Dia  05/10/2015 às 8:30 horas

ÁREA 1

13º SONIA AuXILIADORA DE OLIVEIRA bARbOSA
RUA MARIA OSCARINA R. DE OLIVEIRA, 486 – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-160

14º CAMILA CRISTINE FERREIRA
RUA NATAL, 35 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-200

15º LILIAN SALETE DOS SANTOS LOPES
RUA ANNA APARECIDA MEXAS GOMES, 104 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-570

16º IZAbEL CRISTINA DE CARVALHO SERENA
RUA DAS GARDÊNIAS, 67 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-540

21º DALVANA ELENA SALVADOR
RUA JOÃO BATISTA MACHADO, 195 – LOTEAMENTO JOÃO TAMBORINDEGUY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-100

ÁREA 3

15º VERONICA RObERTA DE ANDRADE DA SILVA PINTO
RUA PROFESSOR BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, 592 – RES. DR. LESSA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-520

ÁREA 4

21º JOSÉ RObERTO FERRAZ
RUA AGENOR FERREIRA, 235 – JD. SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-310

ÁREA 5

11º CLEuCINEIA DOS SANTOS LEMES
RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA, 252 – PARQUE DAS PALMEIRAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-259

Dia  05/10/2015 às 13:30 horas

ÁREA 6

29º MESSINA DA SILVA VALERIANO DOS SANTOS
RUA EDUARDO DA SILVA NETO, 135 – JARDIM MARIANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-300

32º ANA CRISTINA PEREIRA GODOI
RUA JESUS ANTONIO MIRANDA FILHO, 175 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP12425-170

ÁREA 7

26º CINTHIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS
RUA FERNANDO RODRIGUES GARCIA, 291 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-230

29º RENATA APARECIDA DOS SANTOS COSTA
RUA LUIZ FLÁVIO MARCONDES DE OLIVEIRA, 324 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-290

30º VIVIAN FLORINDA DE AGuIAR MOREIRA
RUA JOSÉ DE ASSIS GOULART, 145 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-490

ÁREA 9

2º FAbIANA APARECIDA PINTO RENO
AVENIDA DOUTOR ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 4405 – JARDIM CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-010

ÁREA 10
2º PRISCILA CARDOSO DOS SANTOS
RUA JESUS ANTONIO DE MIRANDA, 6 – CRUZ GRANDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-140

3º LuISA ARRIETT DuARTE
ESTRADA JESUS ANTONIO DE MIRANDA, 1790 – CRUZ PEQUENA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-140

EDSON MACEDO DE GOuVêA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Plantio de árvores
 

Divulgação Divulgação 

Alunos preparam solo para plantio Professora e estudantes durante plantio



Fotos: Divulgação

DANIELA RIBEIRO TOMAZ
Natural de Guaratinguetá, 21 

anos. Licenciada em psicologia 
e está no último semestre para 
graduar-se também como bacharel 
em psicologia. Deseja atuar como 
conselheira tutelar porque consi-
dera a junção de sua experiência 
profi ssional, técnica psicológica e 
comprometimento em zelar pelos 
direitos da criança e do adolescente 
atributos necessários ao conselhei-
ro tutelar. 

DESIRRÉ VALDIRENE M. 
ALVES MOREIRA

Natural de Pindamonhangaba, 
37 anos, licenciada em história. De-
seja atuar como conselheira tutelar 
para defender os interesses das 
crianças e adolescentes de Pinda, 
como: creches, escolas, atendimen-
tos na saúde, assistência social, 
inclusão nos programas governa-
mentais, entre outros. Requisitar 
serviços e fazer valer de fato os 
direitos fundamentais. Trabalhou 
como conselheira em dois mandatos 
e é comprometida com a causa.

MARIA HELENA DOS 
SANTOS VILLA NOVA
Natural de Guaratinguetá, 56 

anos, pedagoga, pós-graduada em 
pedagogia para empresas e orga-
nizações sociais, e gestão de pesso-
as. Deseja atuar como conselheira 
tutelar porque quer contribuir com 
a ressocialização do adolescente e 
do jovem na sociedade, ajudando-o 
a resgatar os valores perdidos. Em 
relação à criança, agir e orientar 
por meio do artigo 136 do ECA.

RODOLFO FONSECA 
DE LIMA ROCHA

Natural de Aparecida, 42 anos, 
possui ensino superior em direito. 
Já atua como conselheiro tutelar e 
quer continuar a trabalhar para que 
os direitos das crianças e dos ado-
lescentes não sejam violados.

ROSEANE ALBERTINA 
DA SILVA PEREIRA 

Natural de Pindamonhangaba, 
31 anos, está cursando o ensino su-
perior. Deseja atuar como conselhei-
ra tutelar por trabalhar há mais de 8 
anos na educação infantil. Acredita 
que pode contribuir com sua experi-
ência com crianças e pais de alunos, 
ajudando e orientando no que for 
possível. Afi rma que também é uma 
troca, pois, tem muito a aprender. 
Deseja, imensamente, fazer parte 
dessa nova equipe de conselheiros.

ELISÂNGELA APARECIDA 
DE CARVALHO

Natural de Pindamonhangaba, 
36 anos, estudante de serviço so-
cial. Deseja atuar como conselheira 
tutelar para zelar pelos direitos fun-
damentais da criança e do adoles-
cente, como direito à saúde, edu-
cação, entre outros. Atuando junto 
à família, aconselhando os pais ou 
responsável, dando suporte neces-
sário para aqueles que necessitam 
de cuidados.

MARIA APARECIDA  MONTEIRO
Natural de Tremembé, 49 anos, 

graduada em serviço social. Deseja atu-
ar com criança e adolescente porque já 
trabalha na área e pretende efetivar um 
compromisso profi ssional, concreto e 
desafi ador pela garantia dos direitos da 
criança e do adolescente, propondo a 
atuação do trabalho em rede, buscando 
a intersetorialidade com ações de res-
peito, profi ssionalismo e ética para, ga-
rantir e efetivar os direitos com compro-
misso perante à família e sociedade.

JOSÉ EDUARDO 
DOS SANTOS

Natural de Pindamonhangaba, 
37 anos, formado em adminis-
tração. Atualmente é conselheiro 
tutelar e quer continuar porque 
acredita que ainda tem muitas coi-
sas para serem feitas pelas crianças 
e adolescentes.

CRISTIANA APARECIDA 
DOS SANTOS MARQUES 

DE OLIVEIRA
Natural de Pindamonhangaba, 

38 anos, graduada em serviço 
social, possui especialização em 
violência doméstica contra criança 
e adolescente. Deseja atuar como 
conselheira tutelar para zelar pelo 
cumprimento dos direitos da crian-
ça e do adolescente, com o intuito 
de não deixar com que os referidos 
direitos fi quem como letras mortas 
no papel.

JULIANA BERTOLINO
Natural de Guarulhos, 34 anos, 

sua formação é superior com es-
pecialização em educação infantil. 
Atua há mais de oito anos na pre-
venção e qualidade de vida de crian-
ças e adolescentes. Como suplente, 
atuou no Conselho Tutelar zelando e 
garantindo os direitos da criança e 
dos adolescentes.

ARONE LÚCIA 
GOMES DE PAULA

Natural de Aparecida, 26 
anos, formada em educação física. 
Deseja atuar como conselheira 
tutelar porque ao longo de quatro 
anos trabalhou como professora e 
pôde ver a realidade das crianças 
e adolescentes do município. Quer 
utilizar a ferramenta esporte para 
resgatar as crianças e adolescen-
tes, sabendo-se que o esporte pode 
trabalhar até na prevenção dos 
mesmos.

SHEILA CRISTINA 
DA SILVA

Natural de Pindamonhangaba, 
45 anos, estudante de pedagogia. 
Deseja atuar como conselheira tute-
lar porque já trabalhou nesta função 
durante dois mandatos, de 1998 a 
2005. Professora, trabalha na Pre-
feitura de Taubaté com ensino 
infantil. Fez cursos de aperfeiço-
amento, compartilhou experiências 
com conselheiros de outros municí-
pios e quer adquirir novos conheci-
mentos e passar os adquiridos. 

CONHEÇA OS CANDIDATOS
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Domingo acontece escolha do  
Conselho Tutelar da cidade

 Neste domingo (4), 
será o dia de eleger os no-
vos Conselheiros Tutela-
res. Ao todo, são 12 candi-
datos concorrendo a uma 
das cinco vagas. Para vo-
tar é necessário ir ao Cras 
- Centro de Referência em 
Assistência Social - mais 
próximo de casa com o Tí-
tulo de Eleitor e um docu-
mento com foto.

A eleição será feita das 
8 às 17 horas nas cinco 
unidades do Cras,   Ara-
retama, Cidade Nova, 
Castolira, Moreira César e 
centro. 

Conforme o edital, a 
publicação do resultado 
será feita no dia 6; o pra-
zo para impugnação será 
de 7 a 13 de outubro, e no 
dia 23 haverá a publicação 

dos nomes dos eleitos e 
suplentes.

A equipe que irá traba-
lhar no processo de eleição 
participou de uma reunião 
na manhã de quinta-feira 
(1º/10), no auditório da 
Prefeitura. Estavam pre-
sentes membros do CMD-
CA - Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - e fun-

cionários que a Prefeitura 
cedeu para trabalhar na 
eleição.

“A importância des-
sa reunião é justamente 
a orientação das pessoas 
que irão trabalhar no dia 
da eleição para elas sabe-
rem como vai ser o proce-
dimento no dia. Desde o 
momento que elas chega-
rem ao local e prepararem 

o local, até como proceder 
em cada ocorrência que 
possa vir a ocorrer e inclu-
sive o fechamento da urna, 
com o lacre para manter o 
sigilo e ter segurança, na 
eleição e mandar a urna 
para o Fundo Social, onde 
será realizada a apura-
ção”, destaca  Adriano Au-
gusto Zanotti, presidente 
do CMDCA.

Para conhecer os 
candidatos basta aces-
sar o site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br 
e clicar no banner da 
eleição ou conferir no 
seguinte link da rede 
socialhttps://www.fa-
cebook.com/Prefeitura-
Pinda e ir em eventos, 
onde estará Eleição Con-
selheiros Tutelares.

Pinda realiza atividades do Outubro Rosa

Atividades do Outubro Rosa serão realizadas até dia 30 
Pindamonhangaba irá realizar várias atividades do Outubro Rosa até o dia 30. 
O evento teve início na quinta-feira (1º/10) no auditório da Santa Casa, às 14 
horas. Durante o mês inteiro haverá atividades de prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero. 
A abertura reuniu mulheres de várias entidades e moradoras da cidade para 
conferir palestras sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero. O 
evento é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em 
parceria com a Prefeitura. 
"Eventos assim mostram que se caso aparecer algo diferente no corpo é 
preciso dar uma olhada. A prevenção precoce auxilia na cura da doença", 
explica a médica Marília Rios Freire. 
O Conselho da Mulher também homenageou as que venceram o câncer de 
mama. Foram entregues certificados de honra ao mérito para cada uma delas 
representando toda a luta que elas tiveram contra a doença. 
As unidades de saúde da Prefeitura também estarão realizando vários eventos 
de prevenção durante este mês. Para obter as informações é necessário ir até 
a mais próxima de casa. 
A campanha Outubro Rosa é promovida no município por meio do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher, Prefeitura de Pindamonhangaba, Funvic e 
demais apoiadores. 
Neste sábado (3) será realizada panfletagem e conscientização para a 
prevenção do câncer de mama e colo do útero no evento Glorifica, no Parque 
da Cidade, das 15 às 20 horas. No domingo (4), esta atividade será feita no 12º 
Festival da Primavera, no Ribeirão Grande, das 14 às 20 horas. 
Confira a programação completa: 
                        
Dia Horário Evento Local 
17 9 às 

12h 
Caminhada Rosa Saída da Praça 

Monsenhor 
Marcondes 

20 8h Caminhada Rosa Saída do Recinto 
São Vito, Moreira 
César 

20 16h Missa Rosa Paróquia São 
Vicente de Paulo, 
Moreira César 

23,24 
e 25 

14 às 
20h 

Panfletagem e conscientização para 
prevenção do câncer de mama e colo do 
útero 

Shopping Pátio 
Pinda 

29 14 às 
18h 

Caminhada Rosa, panfletagem, palestra e 
atividades de enfermagem com a Funvic 

Centro 
Comunitário do 
Mombaça 

30 14 às 
20h 

Cooperativa de Reciclagem de 
Pindamonhangaba - panfletagem e 
palestra sobre prevenção do câncer de 
mama e colo do útero 

Centro 
Comunitário 
Cícero Prado 
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O evento teve início na 
quinta-feira (1º/10) no 
auditório da Santa Casa, 
às 14 horas. Durante o mês 
inteiro haverá atividades 
de prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero.

A abertura reuniu mu-
lheres de várias entidades 
e moradoras da cidade 
para conferir palestras so-
bre a prevenção do câncer 
de mama e colo de útero. O 
evento é organizado pelo 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, em 
parceria com a Prefeitura.

“Eventos assim mos-
tram que se caso aparecer 
algo diferente no corpo é 
preciso dar uma olhada. A 

prevenção precoce auxilia 
na cura da doença”, expli-
ca a médica Marília Rios 
Freire.

O Conselho da Mulher 
também homenageou as 
que venceram o câncer de 
mama. Foram entregues 
certifi cados de honra ao 
mérito para cada uma de-
las representando toda a 
luta que elas tiveram con-
tra a doença.

As unidades de saú-
de da Prefeitura também 
estarão realizando vários 
eventos de prevenção du-
rante este mês. Para obter 
as informações é necessá-
rio ir até a mais próxima 
de casa.

A campanha Outu-
bro Rosa é promovida no 
município por meio do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, Funvic e demais 
apoiadores.

Neste sábado (3) será 
realizada panfl etagem e 
conscientização para a 
prevenção do câncer de 
mama e colo do útero no 
evento ‘Semana Glorifi ca’, 
no Parque da Cidade, das 
15 às 20 horas. No do-
mingo (4), esta atividade 
será feita no 12º Festival 
da Primavera, no Ribei-
rão Grande, das 14 às 20 
horas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
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Tribuna do Norte
esportes

Moradores da Vila 
Suíça e região recebe-
ram a “Estação Saúde”, 
um equipamento no 
qual podem ser feitos 
vários tipos de exercí-
cios físicos. A instalação 
ocorreu nesta semana e 
os munícipes poderão se 
exercitar na barra, pa-
ralelas, fazer flexão de 
braço, entre outros. O 
aparelho está ao lado do 
centro comunitário.

De acordo com as in-
formações da Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer, outros locais 
também serão benefi-
ciados com a Estação 

Saúde. A cidade possui 
este tipo de equipamen-
to no bairro do Lessa, 
“João do Pulo”, Bosque 
da Princesa e no Vale 
das Acácias.

Para se exercitar na 
“Estação Saúde” basta 
seguir as orientações 
do painel informativo. 
A prática de atividade 
física garante uma série 
de benefícios à saúde. A 
população também pode 
ir à Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer, 
que fica no “João do 
Pulo”, para obter mais 
informações sobre as 
atividades oferecidas.

Os ciclistas de Pin-
damonhangaba estão 
convidados a participar 
da Pedalada da Prima-
vera neste sábado (3). O 
evento é organizado pela 
Prefeitura, por meio do 
Departamento de Turis-
mo e conta com o apoio 
da Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer. 
O ponto de encontro será 
no bairro Boa Vista, em 
frente à antiga fábrica da 
Coca-Cola, às 14 horas.

Esta atividade inte-
gra a programação do 
12º Festival da Primave-

ra, evento que difunde a 
cultura gastronômica. A 
cidade tem promovido 
diversos eventos de pe-
dalada abertos à popula-
ção. São momentos onde 
as pessoas fazem novas 
amizades e também pra-
ticam atividade física.

As pedaladas organi-
zadas pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba têm 
como intuito promover a 
atividade física e propor 
momentos de confrater-
nização e lazer àqueles 
que se reúnem para se 
exercitar.

 A Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizará 
cinco eventos para  come-
morar o Dia das Crianças. 
A festa começa neste sá-
bado (3), quando os mo-
radores de Moreira Cé-
sar e região poderão ir ao 
Centro Esportivo José Ely 
Miranda, “Zito”, para se 
divertir.

No domingo (4), as 
brincadeiras acontecerão 
no ginásio esportivo Rita 
Eny Cândido - Ritoca - no 
Araretama. Os pais pode-
rão levar os filhos   a partir 
das 14 horas, as brincadei-
ras terminam às 18 horas.

No dia 10 de outubro, 
Dia das Crianças, será no 
Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, e no dia 11 no 
Bosque da Princesa.

O encerramento das co-
memorações está marcado 
para o dia 17, quando as 
atividades serão no giná-
sio do bairro Cidade Nova. 
O horário para se divertir, 
em todos os locais, será 
das 14 às 18 horas.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Juventude, Esportes e La-
zer, as crianças poderão 
utilizar os jogos de mesa, 

os brinquedos infláveis, 
participar de gincanas, 
das atividades esportivas, 
do lazer nas piscinas e fa-
zer outras atividades.

Em relação ao lazer 
nas piscinas, as crian-
ças até seis anos de ida-
de precisam estar com 
os pais ou responsáveis. 
Esta atividade será ofe-
recida para os moradores 
até 16 anos de idade. É 
necessário estar com rou-
pa de banho, tais como: 
maiô, biquíni, sunga. A 
recomendação é passar 
protetor solar 30 minu-
tos antes de sair de casa.

As equipes de voleibol 
adaptado da Melhor Ida-
de de Pinda marcaram 
presença nos Jacap - Jo-
gos Abertos de Cachoeira 
Paulista - no dia 26 de se-
tembro. Na categoria femi-
nino, além de Pinda parti-
ciparam representantes de 
Cruzeiro, Taubaté, Lorena 
e São José dos Campos; no 
masculino, Pinda, Taubaté, 
Guaratinguetá e Cruzeiro.

A equipe feminina des-

tacou-se com saques fortes 
e defesas rápidas, conquis-
tando o 2º lugar depois de 
ter vencido Taubaté  e Cru-
zeiro por 2 x 0.

Segundo a técnica pin-
dense, o time feminino 
se destacou pelo entrosa-
mento e espírito de equipe 
durante as partidas, o que 
foi muito importante.

Em breve, os pindenses 
estarão em Cachoeira Paulis-
ta para as partidas de buraco.

SEMIFINAL CAMPEONATO SUB 13 – Sábado (3)

8h30 – São Paulo X Ferroviária – Local: Morumbi 
8h30 – Etna X Fluminense – Local: Machadão

CAMPEONATO SUB 17 – Sábado (3)

9h45 – Fluminense X Independente  – Local: Ramirão
9h45 – Santos X São Paulo – Local: Afizp
9h45 – Etna X Maricá – Local: Machadão
9h45 – Ramos X Araretama – Local: Ramos

CAMPEONATO SÊNIOR 35 – Domingo (4)

10h15 – Terra dos Ipês X Santa Luzia – Local: Macedão
9h45 – Bela Vista X São Cristóvão – Local: Bairro das Campinas
10h15 – Sabatinão X Bandeirante – Local: Bosque
9h45 – Ferroviária X Santa Cruz – Local: Boa Vista
10h15 – Jardim Rezende X Cidade Nova – Local: Jardim Resende

CAMPEONATO SÊNIOR 60 – Domingo (4)

8h30 – Independente X Corinthians – Local: Afizp
8h30 – Estrela X Moreira César – Local: Bosque

COPA RURAL – Domingo (4)

8h30 – Balneário X Santa Helena – Local: Bonsucesso
10h30 – Oliveira X Bom Sucesso – Local: Bonsucesso

Acontece neste 
domingo (4), a par-
tir das 8h30, a eta-
pa Pátio Pinda da 
Corrida Volta Pin-
da. O evento terá 
duas categorias, de 
5 km e 10 km, e as 
inscrições termina-
ram em 26 de se-
tembro. 

Os kits da corrida 
devem ser retirados 
no sábado (3) nas 
dependências do 

shopping. Na oca-
sião, os participan-
tes também devem 
entregar um brin-
quedo – os itens 
arrecadados serão 
destinados para o 
FSS - Fundo Social 
de Solidariedade de 
P i n d a m o n h a n g a -
ba. Somente aque-
les que retirarem o 
material da corrida 
poderão participar 
das atividades.

moradores da Vila Suíça
e região recebem 
estação Saúde

A Estação Saúde conta com um painel de 
orientações

Pedalada da Primavera será neste sábado

Central de Reservas 24H: (11) 4528-8500
www.hotelcabreuva.com.br

Ganhe R$ 1000,00 de desconto em suíte Luxo.
Consulte e Reserve!

PROMOÇÃO ANTICRISE

 Jantar da criança: cardápio especial com guloseimas
 e homenagem às crianças.

 Os Saltimbancos, no Festival de Musicais do Cabreúva.
 Riso-mania Stand up Comedy Show.

 Jantar com música ao vivo todas as noites.
 Giromaster, Futebolha e Pebolim Humano.

  Tirolesa, rapel, escalada, arvorimo e campo de batalha. 
E muito mais!

De 09 a 12 de outubro de 2015.

Confira jogos da rodada 
do final de semana pelos 
campeonatos da cidade:

Prefeitura de Pinda promove cinco 
comemorações do Dia das Crianças

O Dia das Crianças no Bosque da Princesa acontece no dia 11, das 14 às 18 horas

Corrida ‘Volta Pinda’ 
acontece no domingo 
no shopping

Vôlei da melhor idade conquista 2º lugar em competição

A equipe treina com os professores da 
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O ponto de encontro será em frente à antiga 
fábrica da Coca-Cola, às 14 horas


