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Apae ensina
sociedade
a lidar com
autismo
A Federação das Apaes do Estado de São Paulo e a unidade da
instituição em Pindamonhangaba
estão promovendo uma jornada
sobre o transtorno do espectro autista. O evento acontece durante
esta semana no auditório da Santa

Casa de Misericódia.
O objetivo é explicar à sociedade, pais e professores como
deve ser trabalhada a questão do
atendimento nas salas de aulas,
instituições e a relação familiar
às pessoas autistas.
PÁGINA 3

ACIP FAZ CAMPANHA PARA DIA DAS CRIANÇAS
A Associação Comercial e Industrial de Pinda está promovendo uma campanha para o
Dia das Crianças. A cada R$ 40 gastos em lojas associadas participantes da promoção, o
cliente recebe um cupom para ser preenchido e depositado na urna. No dia 17 de outubro,
a Acip vai sortear um PlayStation 4, dois jogos e cinco tablets.
A campanha visa estimular o comércio para a data, que deve ter 2% de aumento nas
vendas em relação ao ano passado.

PÁGINA 3

Nova Gokula deve
receber 10 mil pessoas
A Fazenda Nova Gokula, no Ribeirão Grande, deve receber cerca
de 10 mil pessoas entre sábado (10) e
segunda-feira (12) durante as comemorações do KirtanFest.
O evento contará com músicos de
vários países, que vão interagir com

o público durante canções e atos da
cultura Hare Khishna. No outro ﬁnal de semana, a fazenda realiza o
Festival das Cores, com shows de
bandas internacionais, passeios
ecológicos, e muita tinta colorida
sendo jogada para o alto.
PÁGINA 6
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Thomashawk.com

Pindamonhangaba vai receber o Festival das Cores pela primeira vez

Francielly Godoi

Coordenadora do Centro de Orientação
ao Autismo do Estado, Katrien Van
Heurck, ministra as palestras

Casa Transitória abre
inscrições para corrida
e caminhada
Os interessados em participar do
2º Circuito de Caminhada e Corrida da Casa Transitória Fabiano de
Cristo devem fazer as inscrições
até o início de novembro. A prova,
que acontece dia 8 do próximo mês

terá corrida de 8km e caminhada de
4km. O dinheiro arrecadado com as
inscrições será utilizado para a Festa de Natal e aquisição de cestas de
alimentos para famílias atendidas
pela instituição.
PÁGINA 3

CARLOS ABRANCHES
LANÇA LIVRO NA FASC
A APL – Academia Pindamonhagabense de Letras – em
parceria com a Secretaria de
Educação e Cultura, promove
nesta quinta-feira (8), palestra e tarde de autógrafos dos
livros: “A casa que mora em
mim”, do jornalista Carlos
Abranches, e “Palavras que
moram em nós”, de alunos
da Escola Estadual Dr. Rui
Rodrigues Dória, de São José
dos Campos. O evento acontece das 15 às 17 horas na Fasc
– Faculdade Santa Cecília
(Largo São José – centro). Os
autores estarão à disposição
para autógrafos e comentários
sobre as obras.
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Estudantes participam de seminário
sobre responsabilidade social
Divulgação

Para as crianças

Para driblar a crise, pais podem
optar por atividades ao ar livre
com ﬁlhos

N

ão há projeções muito signiﬁcativas para o aquecimento do comércio
com o Dia das Crianças. Para grande parte das instituições que medem os índices
de venda e que fazem as contas da apuração,
o Dia das Crianças deve ﬁcar abaixo dos anos
anteriores. Para a Jucesp - Junta Comercial de
São Paulo - haverá um pequeno acréscimo em
relação ao ano passado, apenas cerca de 3%. O
fraco desempenho da economia brasileira e a
inﬂação são algumas das razões apontadas por
especialistas para este cenário. De acordo com
pesquisas econômicas e sociais, por mais que
haja apelo publicitário, com anúncios e vitrines
decoradas, o Dia das Crianças sempre foi fraco.
Este ano, em especial, a grande alta do dólar
contribui para estagnação de brinquedos nas
prateleiras. Como muito dos itens são importados ou provêm de peças produzidas fora do país,
o aumento da moeda norte-americana elevou os
preços e afastou os pais das lojas. Além disso,
de acordo com a CNDL - Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e com o SPC – Serviço
de Proteção ao Crédito, o Dia das Crianças não
cria expectativa na PEA - População Economicamente Ativa, que é a que adquire produtos.
Outro ponto a ser destacado é a ausência de interesse. Para consultores em investimentos, das
datas comerciais, o Dia das Crianças é a que tem
menor apelo, pois muitos pais estão mudando
o perﬁl familiar – em vez de dar presentes, preferem desenvolver atividades com seus ﬁlhos,
reeducando e melhorando a convivência em família e no núcleo social.
Segundo especialistas em educação infantil,
não presentear uma criança ou dar um item de
baixo valor nesta data, pouco reﬂete na felicidade ou disposição do ser.
Segundo lojistas de Pindamonhangaba, embora a procura esteja baixa, é possível que haja
incremento. Algumas lojas reduziram o preço
dos produtos e apostam em promoções e ﬁnanciamentos para atrair os pais. Parcelar um brinquedo pode ser uma opção, mas não é o ideal.
Melhor será pesquisar um item mais acessível e
pagar à vista, por haver desconto e por não comprometer às ﬁnanças para os próximos meses,
já que está chegando o ﬁnal de ano, o Natal.
A Associação Comercial da cidade está com
uma Campanha, que vai sortear cinco tablets
e um PlayStation 4 – presente preferido das
crianças – aliás no ditado popular, ‘um PS4 é o
principal desejo de 10 a cada 11 crianças’.
Independentemente do presente ou se vai dar
algo ao seu ﬁlho (a), ainda há opções de atividades ao ar livre ou eventos públicos, como os
promovidos pela Prefeitura, que fez uma grande
festa em comemoração ao dia na última semana, no CE ‘Zito’ e no Araretama. Agora, neste ﬁnal de semana, será a vez do Bosque da Princesa
e do CE ‘João do Pulo’.
Opção tem para todo mundo. Divirta-se com
seu ﬁlho (a).

Fundação Dr. João Romeiro

A empresa Gerdau desenvolveu na última terça-feira (6) uma palestra
sobre a importância do
trabalho voluntário como
um exercício de cidadania, na Unopar – Universidade Norte do Paraná,
na unidade de Pindamonhangaba.
Responsável pela área
de responsabilidade social
na unidade da companhia,
Gleise-Anne Souza Almeida, compartilhou com

os alunos experiências e
como o voluntariado é um
importante agente transformador da sociedade.
No total, 50 universitários de cursos diversos participaram do encontro. A iniciativa foi
organizada pela Unopar
que, ao longo do mês de
setembro, desenvolveu
palestras e atividades
voltadas ao ensino responsável e responsabilidade social.

Palestra sobre ﬂuídos de refrigerante no Senai
A engenheira química
Ana Paula Garrido estará no Senai nesta quinta-feira (8), às 19 horas
para a palestra “Fluídos
refrigerantes – que rumo
seguir?”, destacando as
principais tendências para
o mercado brasileiro de
ﬂuídos refrigerantes frente às medidas regulatórias
determinadas pelo Protocolo de Montreal, que têm
impacto na importação
desses produtos.
O Protocolo de Montreal estabelece diretrizes
para eliminar o uso de
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compostos que degradam
a camada de ozônio. Entre
eles estão os ﬂuídos refrigerantes HCFCs ou hidrocloroﬂuorcarbonos, como
o R-22, produto amplamente utilizado no Brasil
pelos setores de climatização e refrigeração.
As vagas são limitadas.
Para participar do evento
é necessário conﬁrmar presença no telefone 0800 110
728 ou pelo site www.ﬂuidosrefrigerantes.com.br. O
Senai ﬁca na avenida Abel
Correa Guimarães, 971,
Jardim Resende.

Nossa Terra

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e vice-presidente da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras)

MOSAICO DE SEGREDOS: OS 100 ANOS DE GUIOMAR
Em 1915, Albert Einstein revolucionou a Física
ao postular que grandezas como espaço, tempo,
massa e gravidade estão
relacionadas entre si e
variam de acordo com o
referencial utilizado. De
acordo com a relatividade, nada pode ser mais
rápido que a velocidade
da luz e energia e matéria
estão ligadas (E=mc²).
No mesmo ano da
criação da Teoria da Relatividade, Guiomar Fontes nasceu na charmosa
cidade de Itajubá – MG.
Em 10 de março de 2015,
completou 100 anos!
Ter esta idade signiﬁca
ter assistido a duas guerras mundiais e a mais
rápida mudança tecnológica que o mundo já viu.
E, sobretudo, ter vencido
muitas batalhas cotidianas que a vida foi impondo-lhe para que pudesse
tornar-se esta guerreira
que hoje ela é.
Energia. É a palavra
que deﬁne esta mulher de
100 anos que tricota diariamente cachecóis e gorros para doar às crianças do GACC - Grupo de
Assistência a Criança
com Câncer e, no entremeio dos pontos, corta e
cola ladrilhos coloridos
nos mosaicos das caixas
e de outros objetos que

Arquivo pessoal

Dona Guiomar Fontes sentada ao lado dos familiares na
comemoração de seus 100 anos

ela adorna diariamente.
Peças que a própria Guiomar comercializa, produto de um artesanato criativo que aprendeu aos 97
anos e de suas habilidosas
mãos.
Pergunto-lhe qual o
segredo de tanta vivacidade. Ela não titubeia.
Convida-me para visitá
-la no ﬁnal da tarde e saborearmos o seu segredo
número 1:
Um cálice de vinho do
Porto todo santo dia!
Aproveito o momento
delicioso para prosearmos.
Guiomar me conta que
descende de uma família
de oito irmãos, fruto do
enlace de um próspero
fazendeiro português do
D’ouro e de uma mineira
de Itajubá. Na Fazenda
São José, em Cachoeira
Paulista-SP, ela viveu sua
infância e a juventude.

Na Revolução de 1932,
sua família foi obrigada
a abandonar a fazenda,
totalmente ocupada pelos
soldados paulistas. Refugiaram-se em Taubaté, na rua Chiquinha de
Mattos, e nunca mais retornaram às suas terras.
Hoje, a Fazenda São José
transformou-se em solo
de pesquisa avançada: é o
Inpe - Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais,
de Cachoeira Paulista.
Na São Paulo dos anos
40, Guiomar formou-se
professora, estudou inglês e outros cursos rápidos, casou-se e constituiu
família.
Luz. Guiomar tem luz
própria. Seus olhos mais
do que brilham: eles faíscam vida! Adora música e
dança. Ouve música, toca
teclado e se não tivesse
fraturado o fêmur, estaria praticando tango,
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seu ritmo preferido. Seu
amor pelas duas irmãs
mais novas (Laura, 94
anos e Maria Arlete, 88),
pelos sobrinhos, pelas
duas ﬁlhas, três netos e
um bisneto acendem milhões de estrelas no céu de
seu amor. Sem mencionar
os incontáveis amigos e
a devoção ao Divino Pai
Eterno, à Senhora Aparecida e ao Arcanjo São
Rafael.
Há 15 anos mudou-se
para Pindamonhangaba.
Adora sua gente, os lugares bonitos e o sossego
desta “terra abençoada”.
Quando o nosso cálice de vinho chega ao ﬁm,
pergunto-lhe se ela tem
outros segredos para se
ter uma vida centenária
com tanta saúde física e
espiritual. Ela, bem mais
alegrinha que de início,
responde:
Criatura, além do cálice de vinho do Porto,
mastigo bem os alimentos, durmo e acordo tarde
todos os dias!
Espero ter aprendido a
lição. Que a energia e a luz
desta adorável mulher nos
revelem que tudo é relativo e que não há fórmulas
para se viver 100 anos. Há
um mosaico de segredos.
Segredos que o próprio pai
da Teoria da Relatividade
não soube desvendar.
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CIDADE
Francielly Godoy

Curso sobre
autismo é
ministrado na
Santa Casa
A Feapaesp – Federação das Apaes do Estado
de São Paulo e a unidade
de
Pindamonhangaba,
estão promovendo, de
segunda-feira (5) a sextafeira (9), a “Jornada de 40
horas sobre o Transtorno do Espectro Autista”,

ministrado pela ortopedagoga e coordenadora
do Centro de Orientação
ao Autismo, Katrien Van
Heurck. O intensivo acontece nestes cinco dias, das
8 horas às 17 horas, na
Santa Casa de Misericórdia de Pinda.

Ortopedagoga,
Katrien Van
Heurck; auditor
da Federação,
Johnny
Barbosa; e a
presidente da
Apae de Pinda,
Maria Giovana
do Amaral

Katrien Van Heurck
conta que o objetivo do
curso é explicar o que é o
autismo até a prática de
como deve ser trabalhado
na sala de aulas e instituições. “Eu percebo que o
Brasil tem muito conhecimento, mas na prática há

falta”. Ketrien acrescenta
que trabalhou 23 anos na
Bélgica e sente que esse
conhecimento ela tem que
compartilhar.
No curso há representantes de Apaes de outras cidades como Campo
Limpo Paulista, Cruzeiro,
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A Paróquia São Cristóvão, no bairro Cidade
Nova, por meio da Pastoral da Família realiza
a Celebração da Vida a
partir desta quinta-feira
(8) até o dia 18.

No sábado, dia que
antecedeu ao Dia de
São Francisco de Assis
(4 de outubro), protetor dos animais, houve
uma benção especial
para os bichos.

PROGRAMAÇÃO:
Quinta-feira (8) - Dia do Nascituro
19h – Terço, missa e benção das gestantes e crianças,
na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Campinas).
Domingo (11) - Abertura Paroquial da Semana Nacional
da Vida;
18h30 – Terço e Missa: Abertura Paroquial da Semana
da Vida, na Matriz São Cristóvão. Tema: Cristo, o Verbo
da Vida.

Sorteio será realizado dia 17; Acip vai aceitar cupons até dia 16
tem atividade na tenda do
sorteio para as crianças,
com pintura, distribuição
de pipoca e algodão-doce.
Apesar da retração econômica do país, os comer-

ciantes estão otimistas e
a expectativa é de um aumento de vendas de 2% em
relação ao ano passado. Os
presentes preferidos serão
brinquedos e roupas. Es-

tima-se um ticket médio
de R$ 80, gastos com os
presentes. As promoções
e facilidade no pagamento
devem ajudar nas vendas
para o Dia das Crianças.

Inscrições abertas para 2º Circuito de
Caminhada e Corrida da Casa Transitória
Até o dia 4 de novembro, a Casa Transitória
está com inscrições abertas para o 2º Circuito Natal Feliz, que terá corrida
de rua, dia 8 de novembro,
às 9 horas. O objetivo do
evento é arrecadar dinheiro para a Festa de Natal e
compra de cestas de natal
para as famílias assistidas
pela entidade.
A corrida terá percurso
de 8km e a caminhada de
4km, com saída e chegada
no Largo do Quartel (rua
dos Andradas – centro).
Poderão participar menores de idade entre 14 e 18
anos; para a caminhada
não há restrições de idade.
Há seis opções de inscrições, que variam de R$
35 a R$ 85. O valor deverá
ser pago no boleto bancário, que sairá no ato da inscrição pelo site http://mi.
minhasinscricoes.com.br.

melhor o Autismo e auxiliá-los com esse conhecimento”.
Na sexta-feira, último
dia da jornada, haverá entrega de certiﬁcados aos
participantes que cumprirem a carga horária exigida no curso.

Cidade Nova
realiza ‘Celebração
da Vida’

CAMPANHA DAS CRIANÇAS
DA ACIP DÁ PS4 E TABLETS
Para estimular o comércio em Pindamonhangaba, a Acip – Associação
Comercial e Industrial –
está promovendo a campanha ‘Dia das Crianças’,
que vai sortear um PlayStation 4, dois jogos e cinco
tablets.
Para participar da
Campanha, os consumidores devem comprar em
um dos estabelecimentos
associados e participantes
da promoção. A cada R$
40 em compras, o consumidor tem direito a um
cupom. Esse cupom deve
ser preenchido e colocado
na urna até as 18 horas, do
dia 16 de outubro. O sorteio acontece dia 17 de outubro, às 12 horas, na praça Monsenhor Marcondes,
mas, a partir das 9h30,

Lorena,
Guaratinguetá,
Taubaté e Caçapava. Para
a presidente da unidade
de
Pindamonhangaba,
Maria Giovana do Amaral,
é uma excelente oportunidade para os proﬁssionais
da área. “Dá condições de
capacitá-los, conhecerem

agoravale.com.br

12 a 18 de outubro - “Igreja em saída no mistério da
criação”.
Segunda-feira (12) - Procissão de Nossa Senhora Aparecida e Marcha pela Vida;
7h30h – Terço, na Matriz São Cristóvão;
Após o terço, procissão e marcha, saindo da matriz em
direção a comunidade Nossa Senhora Aparecida (Campinas);
10h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida
(Campinas);
19h – Terço, Missa e benção para os idosos, enfermos
e crianças, na Comunidade São Paulo Apóstolo (Feital).
Tema: O Povo da Vida e pela Vida.
Terça-feira (13)
19h – Terço, missa e benção para os idosos, enfermos
e crianças, na comunidade Santa Cecília (Santa Cecília).
Tema: Anunciar o Evangelho da Vida.
Quarta-feira(14)
19h – Terço, missa e benção para os idosos, enfermos e
crianças, na comunidade Nossa Senhora D’ Ajuda. Tema:
Celebrar o Evangelho da Vida.
Quinta-feira (15)
19h – Terço, missa e benção para os idosos, enfermos
e crianças, na Comunidade Santíssima Trindade (Delta,
Beta e Campininha) – Missa dedicada aos professores.
Tema: Servir o Evangelho da Vida.

Atleta Fernanda Maria comemora chegada entre primeiros na prova de 2014
1ª opção: Corrida 8K com camisa R$ 35
2ª opção: Corrida 8K c/ camisa + doação de ½ Cesta de Natal R$ 60
3ª opção: Corrida 8K c/ camisa + doação de 1 Cesta de Natal R$ 85
4ª opção: Caminhada 4K c/ camisa R$ 35
5ª opção: Caminhada 4K c/ camisa + doação de ½ Cesta de Natal R$ 60
6ª opção: Caminhada 4K c/ camisa + doação de 1 Cesta de Natal R$ 85
Haverá premiação para os três primeiros colocados: 1º - R$ 300; 2º - R$ 200,
e 3º - R$ 100.
O kit será entregue no dia anterior a corrida, 7 de novembro, na Casa Transitória Fabiano de Cristo (rua Guaratinguetá, bairro do Crispim).

Sexta-feira (16)
19h – Terço, missa e benção para os idosos, enfermos
e crianças, na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística
(Goiabal). Tema: A Família, Santuário da Vida.
Sábado (17)
9h – Reﬂorestamento (deﬁnir local);
18h30 – Terço, missa e benção para os idosos, enfermos
e crianças, na Comunidade Divino Espírito Santo (Maricá). Tema: Viragem Cultural.
Domingo (18) - Encerramento da Celebração da Vida Semana da Vida;
18h30 – Terço, missa e benção para os idosos, enfermos e crianças, na Matriz São Cristóvão e Santa Cruz.
Missa dedicada aos Proﬁssionais de Saúde (Dia de São
Lucas).
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O Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba, Vereador Felipe César – FC
(PMDB) está reforçando
e insistindo junto ao Governador Geraldo Alckmin
para que autorize o aumento
do efetivo policial civil e
militar no município. Ele
faz questão de enfatizar
que a cidade cresce rapidamente, com a construção
de conjuntos residenciais
e o surgimento de novos
empreendimentos. Com a
assinatura do convênio da
chamada “Atividade Delegada”, o presidente Felipe
César – FC sugere que este
efetivo seja aumentado em
proporções que possa suprir
e oferecer mais segurança
para a população. “É necessário aumentar este número
para que a violência seja
reduzida em nossa cidade”,
disse o Vereador.
BANCO DE LEITE
HUMANO EM
PINDAMONHANGABA
Após uma intensa luta
e um árduo trabalho, o Vereador Felipe César – FC
participou da inauguração
do Banco de Leite Humano
nas dependências da Santa
Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba. Autor
da Lei n.º 2.994, de 02 de
maio de 1994, que “dispõe
sobre a criação do Banco
Municipal de Leite Humano”, Felipe César – FC

comemorou a implantação
deste órgão, enaltecendo o
trabalho e o empenho de
toda a comunidade em mais
de 20 anos de luta para que
o serviço se tornasse realidade. “Essa luta não é só
minha. É de todas as mães
de Pindamonhangaba que
necessitam deste importante e fundamental alimento
para seus filhos”, explicou
o Vereador.
GRATUIDADE
PARA IDOSO
EM ÁREA AZUL
O Vereador Felipe César - FC apresentou o requerimento nº 1.342/2015,
através do qual solicita à
empresa concessionária do
serviço de estacionamento
regulamentado (área azul),
que também ofereça gratuidade aos idosos - portadores
de credenciais oficiais - nas
vagas especiais da região
central do município.
Segundo ele, “vários municípios do Estado de São
Paulo oferecem as vagas
especiais aos deficientes
físicos e idosos que possuem credenciais oficiais
e, também, a gratuidade no
estacionamento rotativo”.
Por isso, Felipe César -FC
entende que “Pindamonhangaba poderia ampliar esse
benefício aos idosos, já que
os portadores de necessidades especiais já contam com
essa melhoria”.

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) participou 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 Trabiju, considerada
uma das maiores reservas
florestais da região.
Janio fez questão de
parabenizar o prefeito
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
d e ex t en s ão – receb eu
pavimentação tipo CBUQ
– Concreto Betuminoso
Usinado à Quente – e agora
D e pa r ta m e n t o

de

de

P av i m e n ta ç ã o d e v e a c a b a r c o m a
poeira, o barro e as poças d’água
na região do Parque do Trabiju

necessidade de novos policiais na cidade”

Divisão

comerciais e conjuntos residenciais justificam a

C o m u n i c a ç ã o /C VP

FELIPE CÉSAR – FC REFORÇA
Cal pede urgência na
Janio Lerario diz que
abertura e funcionamento
PEDIDO PARA AUMENTO DE EFETIVO asfalto na Estrada do
POLICIAL EM PINDAMONHANGABA Trabiju trará benefícios
da UBS do Terra dos Ipês II
“Vereador aponta que novos empreendimentos
aos moradores e turistas

terá sinalização horizontal
e vertical, por meio de pintura de chão e instalação
de placas. O investimento
do município foi de cerca
de R$ 200 mil. “Com o
asfalto, famílias que residem 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, consideravelmente, o aspecto visual
daquele lugar, pois a estrada dá acesso ao Parque
do Trabiju. Com certeza,
essa reserva florestal irá
receber mais turistas nos
próximos meses”, declarou o vereador Janio
Ardito Lerario.

C o m u n i c a ç ã o /P MP

o b r a d e a s fa lta m e n t o
da

Estrada

Municipal José
Machado

de

Andrade,

que dá

acesso ao
do

Parque

Trabiju,

foi

inaugurada e
i r á fa v o r e c e r o s
moradores da
zona rural

UBS

do

I p ê II

e s t á p r o n ta p a r a f u n c i o n a r , fa lta i n a u g u r a r .

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) enviou requerimento ao Prefeito Vito Ardito
com cópia para as Secretarias
de Saúde, de Assuntos Jurídicos
e de Administração, pedindo
providências no sentido de que
a Administração abra e faça
funcionar a Unidade Básica de
Saúde do Terra dos Ipês II, além
da 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 atendimento poderia ficar dividido pela
Rodovia SP-62, sendo sete bairros de um lado: Coruputuba, Vila
São Benedito, Vila São João,
Vila São José, Pasin, Sapucaia 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-

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

de da Câmara também assinaram
o requerimento. “O novo prédio
da UBS do Ipês II está pronto
e mobiliado, portanto pedimos
que seja entregue para a população, com a máxima urgência”,
diz Cal.
Propostas para a Saúde
Dentre as propostas apresentadas pelo vereador Cal para
melhoria da Saúde nessa região
consta:
- Funcionamento e manutenção 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 atendentes, auxiliares de enfermagem e
outros cargos que se apresentarem necessário.
- Chamamento de Médicos
concursados ou, se necessário, 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 forem necessárias para melhorar o
atendimento da saúde na região.

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Cal

pede urgência para sua abertura e funcionamento

Toninho da Farmácia solicita Magrão protocola representação Professor Eric continua
no Ministério Público para
reforma total da quadra de
lutando por melhorias para
esportes do bairro do Bosque garantir serviços do Correios
o Distrito de Moreira César

Substituição

das

ta b e l a s d e b a s q u e t e

Reforma
do piso

Fotos: Divisão

de

C o m u n i c a ç ã o /C VP

Substituição
das traves

Pintura

do piso, marcação

e pintura da área externa

Revisão

de toda a parte elétrica

rápida para implantação deste serviço
em bairros de

P indamonhangaba

O vereador Magrão (PPS)
protocolou na tarde da quarta-feira, dia 30, uma nova
representação no Ministério
Público, através da qual pede
a atuação do órgão no sentido
de resolver o impasse que trava
os trâmites para a implantação
dos serviços dos correios, em
especial a entrega de correspondências nos bairros Parque das
Palmeiras, Goiabal, Shangri-lá,
César Park, Residencial Vitória
Park I e II e nas ruas Suécia,
Noruega e Polônia, no Pasin.
Os moradores dessas localidades não estão recebendo
suas correspondências, que
são de responsabilidade da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT.
Segundo o parlamentar,
“desde 2013 estou buscando
tratar o assunto diretamente
com os Correios e a Prefeitura e, como não houve
solução, achei pelo bem da
comunidade, protocolar essa
nova representação, expondo
os fatos ao Ministério Público
e aguardando que os órgãos
competentes sejam ouvidos
para solucionar essa questão”.
Magrão destacou que o Residencial Parque das Palmeiras
possui cerca de 1000 lotes, com
aproximadamente 70% de casas
construídas, sendo que mais de
90% dessas casas estão regularizadas na Prefeitura e apenas
11 (onze) imóveis estão em
desacordo com a Portaria do

e substituição da iluminação

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Ministério das Comunicações.
“Os moradores que estão regularizados são a maioria e não
podem ser prejudicados com a
falta de prestação de serviços
dos Correios por conta de uma
minoria que ainda não está
com suas obrigações em dia”,
apontou o vereador Magrão.
Os demais bairros também
foram citados na representação,
pois os moradores sofrem com
o mesmo problema, ou seja, a
falta de serviços dos Correios.
Divisão

de

C o m u n i c a ç ã o /C VP

Vereador Magrão

Isso vem causando transtornos
e prejuízos aos munícipes da
nossa cidade. “Tenho esperança que o Ministério Público,
ao tomar conhecimento do
que está ocorrendo, irá solicitar providências aos órgãos
responsáveis, para sanar essa
questão, em prol dos cidadãos
de Pindamonhangaba. Essas
pessoas não podem ser prejudicadas por conta da burocracia,
algo precisa ser feito”, finalizou
o vereador Magrão.

G uias , sarjetas e asfalto nas ruas
Pascoal Cornetti , O smir José de Jesus e
M anoel de Jesus são pedidos do Vereador
Através dos requerimentos números 1080, 1081, 1082,
1083/2015, aprovados no plenário
da Câmara de Pindamonhangaba
durante sessão ordinária, o vereador 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 suabmetem 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, considerando que

Vereador Professor Eric solicitou
ao Prefeito que promova estudos
p a r a a s fa lta m e n t o d e r u a s n o

Distrito

Divisão

Assistente

Moreira César

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
da

de

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:

Chefe

as calçadas estão sem condições
de trânsito, estão afundando e as
tampas dos bueiros estão quebradas
colocando os moradores em risco
de acidentes. Para o Professor Eric,
estas melhorias são necessárias e
merecidas para a população. “Sou
morador do Distrito de Moreira
César e tenho muitos alunos e
amigos que moram nessas localidades. Nas ruas do loteamento
Paulino de Jesus, também conhecido 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 Moreira César”, enfatizou.

C o m u n i c a ç ã o /C VP

do

alambrado

vez , vereador quer solução

de

Troca

D esta

de

Comunicação
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O vereador Toninho da Farmácia (PDT), a pedido dos
moradores do bairro do Bosque, solicita a inclusão da quadra de esportes no programa de revitalização e reforma de
áreas esportivas do município.
“Faço este pedido ao prefeito, na certeza que ele será
sensível a este pleito, pois, com a referida reforma, o local
voltará a cumprir seu papel social na comunidade, ajudando
nas atividades esportivas que contribuem
para a retirada dos jovens das ruas e do mau
caminho”, enfatiza o
vereador Toninho da
Farmácia.

Tribuna do Norte
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ROGÉRIO FRANKLIN
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ROGÉRIO FRANKLIN
PRÓSPERO CPF:
13479159826
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N º INSCR.: 80350			
		
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
01/09/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a
legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2015
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RESP. TÉCNICO:
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CPF:
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CBO:CONS. PROF.:CRON º INSCR.:65419
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
02/09/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a
legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo
civil e criminalmente pelo não cumprimento de
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao
cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 214/2015
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.
214/15, referente à “Aquisição de colete
será utilizado pela Guarda Municipal pelos
Agentes de Segurança, Diretor e Chefe”, com
encerramento dia 27/10/15 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)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2015.
PREGÃO Nº 255/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 255/15, referente à
“Aquisição de inseticidas aplicação controle de
mosquitos e escorpiões na área do Cemitério
Municipal”, com encerramento dia 23/10/15
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, 07 de outubro de 2015.

TITULAR

OUTUBRO DE 2015
AGO/2015

BAIRRO

21235354042 ADRIANA APARECIDA GONCALVES

Disponivel

21260497706 ANA CLAUDIA BENTO ALVES ABRANTES

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

16019846270 ANA CLAUDIA DA SILVA

Disponivel

Disponivel

LIBERDADE

21216498239 ANA MARIA FERNANDES PERES

Disponivel

Disponivel

CASTOLIRA

12612849256 ANA PAULA PEREIRA BRAGANCA

Disponivel

Disponivel

CRISPIM

12700663243 ANA RENATA LAZARIM

Disponivel

Disponivel

SAO BENEDITO

16104159762 ANGELA MARIA MENEZES

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

20785048752 ANGELA MARIA SENA RIBEIRO

Disponivel

Disponivel

ATANASIO

16160725565 ANGELICA DO PRADO SANTOS

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

12700038268 BRUNA DE OLIVEIRA SOUZA

Disponivel

Disponivel

SANTANA

21218447798 BRUNA MARIA CESAR

Disponivel

Disponivel

LIBERDADE

16498219379 CARMEN LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Disponivel

Disponivel

LAERTE ASSUNCAO

Disponivel

A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 256/15, referente
à “Aquisição de impressoras para Secretaria
de Saúde e Assistência Social”, com
encerramento dia 23/10/15 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)
3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2015.

12498942884 CLAUDIO MARCIO MARCONDES

Disponivel

16423360988 CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS

Disponivel

20773357003 DANIELA OLIVEIRA LEITE

Disponivel

23654712955 EDNA LUZIA DA SILVA

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Pago / Sem
Parcela
Disponivel
Pago / Sem
Parcela
Disponivel
Disponivel

CASTOLIRA
MARIA AUREA

ANDRADE
LIBERDADE
FEITAL
JARDIM REZENDE
MANTIQUEIRA
CIDADE NOVA

20719910913 EDNA OLIVEIRA RODRIGUES

Disponivel

12396950861 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

PREGÃO Nº 257/2015

21273278862 ELAINE CRISTINA DUARTE

Disponivel

Disponivel

OLIVEIRAS

A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 257/15, referente
à “Aquisição de ferramentas para remoção
de pintura”, com encerramento dia 26/10/15
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, 07 de outubro de 2015.

12431874275 ELAINE PROLUNGATTI CESAR

Disponivel

Disponivel

SANTANA

20795760676 ELIANA RANGEL CORDEIRO

Disponivel

Disponivel

JARDIM REGINA

12632772895 ELISANGELA GOMES DE OLIVEIRA

Disponivel

Disponivel

TRIANGULO

21241883485 EMILIA LEITE RANGEL ALVES

Disponivel

Disponivel

SAO JUDAS TADEU

13366298811 FERNANDA APARECIDA LEMES SOURATY

Disponivel

Disponivel

CASTOLIRA

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS)
Nº 259/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PPRP nº. 259/15, referente
à “Contratação de empresa especializada
em confecção de placa em inox gravadas
70x50cm, com texto em cor com quatro
furos para parafusos e quatro parafusos para
fixação da placa na parede, pelo período de
12 meses”, com encerramento dia 27/10/15
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, 07 de outubro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº
264/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 264/15, referente
à “Aquisição de materiais de expediente para
consumo da Administração Geral e Gestão
Educação pelo período de 12 meses”, com
encerramento dia 26/10/15 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, 07 de outubro de 2015.

ARARETAMA
CRISPIM

12090531616 FRANCISCA DE OLIVEIRA

Disponivel

16231251668 GENI APARECIDA RIBEIRO

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

10847841178 GERALDA MARIA DA SILVA

Disponivel

Disponivel

CIDADE JARDIM

22019348801 GIULIANA DE JESUS PEREIRA

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

22023553112 GRABRIELA DOS SANTOS VASCONCELLOS

Disponivel

Disponivel

VALE DAS ACACIAS

12959004266 GRAZIELE APARECIDA TINEU VIVA

Disponivel

Disponivel

MARICA

16251025132 IVETE CLAUDINO

Disponivel

Disponivel

BETA

17064385382 IVONE CAVALIERI

Disponivel

Disponivel

CRISPIM

12503254847 JALETE MARTINS MOREIRA

Disponivel

Disponivel

CIDADE JARDIM

23662982346 JANE MARIA NUNES TEIXEIRA

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

22018706208 JAQUELINE RIBEIRO

Disponivel

Disponivel

VALE DAS ACACIAS

10712673161 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

Disponivel

21016417367 KARINA SAMPAIO DE SOUZA

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

VALE DAS ACACIAS
BOM SUCESSO

VILA SAO JOSE
CICERO PRADO

12373635757 KATIA ROSIENE SILVA PARENTE CARVALHO

Disponivel

22814188878 KELLY CRISTINA QUINTANILHA DE FREITAS

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

JUL/2015
Disponivel

Disponivel
AGO/2015
Disponivel

Disponivel

Disponivel
CIDADE JARDIM
Fonte:
Caixa Econômica
Federal

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

PARCELAS ATRASADAS
Disponivel

12515422898 LAZARO ALVES DA SILVA JUNIOR

NIS
TITULAR DO PRADO
13199325776
LUANA DA SILVA FERNANDES
16496042846 LUCIA HELENA DOS SANTOS GARCIA

1 de 2

12933331251 MAIRA SIQUEIRA ROSA

Disponivel

Disponivel

MORUMBI
SANTA CECILIA

OUTUBRO
DE 2015
ARARETAMA
JARDIMBAIRRO
ELOYNA

BOA VISTA

10405392912 MANOEL BELO DO NASCIMENTO

Disponivel

12226993918 MARCOS DOMINGUES

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

22815411449 MARIA APARECIDA CLARO SCANDOLA

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

16449455552 MARIA APARECIDA GONCALVES

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

16406780397 MARIA BERNADETE DE ALMEIDA COUTO

Disponivel

Disponivel

MARICA

16488796802 MARIA DA CONCEICAO EUGENIO

Disponivel

Disponivel

FEITAL

AZEREDO
JARDIM MARIANA

16495007753 MARIA HELENA ALVES DE AQUINO

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

20733935219 MARIA IVONETE DOMINGOS

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

20070274767 MARIPAULA NASCIMENTO DA SILVA

Disponivel

Disponivel

CRISPIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

23625104829 MARY ANNE SILVEIRA PINHO

Disponivel

Disponivel

BOA VISTA

16544592340 NATALINA DA CONSOLACAO CAMPOS BRAZ

Disponivel

Disponivel

IPE II

16581958019 REGINA CELIA ALMEIDA DE PAULA

Disponivel

Disponivel

BETA

12427158838 ROGERIO MACEDO OCANA

Disponivel

Disponivel

16666622244 ROSANA APARECIDA DA SILVA

Disponivel

16580896982 ROSANA VIEIRA DA COSTA SILVA ROSA

Disponivel

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

16699864611 ROSANGELA RAMOS DE MACEDO

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

12679306246 ROSILENE MEIRY RIBEIRO

Disponivel

Disponivel

VILA PRADO

EDITAL N° 002/2015- CIPA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
INSCRIÇÃO PARA CIPA

COMUNICADO
O empregador rural Edmir Rechadan Kalil, Localizado no Bairro Borba, em
Pindamonhangaba-SP, no Sitio Maktub, CEI: 213.810.029.882, vem comunicar que
o funcionário Paulo Cesar Lourenço, portador da CTPS nº 69210, serie 374-SP,
admitido em 03/02/2014, está ausente do trabalho desde 05/09/2015. Solicitamos o
seu comparecimento ao local de trabalho.

JUL/2015

12740682230 CHRISTIANE BATISTA GOMES

A Prefeitura torna público que se acha aberto
no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro
Alto do Cardoso, o PP nº. 258/15, referente
à “Contratação de empresa especializada em
fornecimento de aparelhos ar- condicionado,
materiais para instalação e instalação para
atender o Departamento de Assistência Social
e Setores”, com encerramento dia 26/10/15
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) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2015.

COMUNICADO
Encontra-se extraviadas todas as Notas Fiscais de Aquisição e Venda de
Mercadoria referente ao período de: 01/01/2013 a 31/12/2013 da empresa Neuza
Rangel B. Rodrigues – ME com CNPJ: 01.245.682/0001-65 e I.E: 528.053.691.11
no endereço: R. Ryoiti Yassuda, 370 - Loteamento Residencial ANDRADE PINDAMONHANGABA – SP.

NIS

PARCELAS ATRASADAS

Disponivel

PREGÃO Nº 258/2015

2 col por 16 cm

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

13362704777 CASSIA REGINA DA SILVA

PREGÃO Nº 256/2015

5

8 DE outuBRO de 2015

A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PINDAMONHANGABA, por meio da
Secretaria Municipal de Administração,
em cumprimento à Portaria MTE n° 3.214
de 08 de junho de 1978, em sua Norma
Regulamentadora n° 05 e Portaria MTE n°
08 de 23 de novembro de 1999, faz saber
a todos os servidores públicos municipais
que estarão abertas as inscrições de
candidatos para compor a CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, Gestão
2015/2016.
Para isso, CONVOCA a todos os servidores
interessados em compor esta Comissão,
cujo objetivo é PREVENIR ACIDENTES DO
TRABALHO, que façam suas inscrições no
período de 12 a 26 de outubro de 2015 junto
ao Departamento de Recursos Humanos,
das 08:00 às 11:00 e das 13:30 às16:00h
e os servidores lotados na Subprefeitura de
Moreira César, também poderão fazê-lo na
mesma data e horários, na administração
do Distrito.
A Comissão Eleitoral fará a divulgação
dos candidatos inscritos imediatamente
após o término do período de inscrições.
As datas para votação serão comunicadas
oportunamente em Edital de Convocação
de Eleição.
Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

20785112590 SABRINA AVELAR DO NASCIMENTO SILVA

Disponivel

12701637238 SANDRA ISABELA MATOS RIBEIRO

Disponivel

IPE 2
LIBERDADE

16583100380 SILVIA LEITE RIBEIRO

Disponivel

16668165150 SIMONE CORREA

Disponivel

20782396784 STEFANIA APARECIDA GRACIANO FOLLMANN

Disponivel

Disponivel

VALE DAS ACACIAS

16597032293 TAIS CRISTINA RODRIGUES DE MOURA

Disponivel

Disponivel

ARARETAMA

16620585281 TATIANE APARECIDA SANTOS DO CARMO

Disponivel

Disponivel

CIDADE JARDIM

13518246851 TIANE DENISE DE OLIVEIRA

Disponivel

Disponivel

MANTIQUEIRA

12878785268 VALDINEIA APARECIDA RAMOS

Disponivel

Disponivel

CASTOLIRA

23631475183 VANESSA DE OLIVEIRA SERRA

Disponivel

Disponivel

PAULINO DE JESUS

12283888729 VILMA APARECIDA DE CARVALHO

Disponivel

Disponivel

CICERO PRADO

Disponivel

Pago / Sem
Parcela

12396960123 VILMA MARIANO DE TOLEDO

CASTOLIRA
ARARETAMA

FEITAL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
EDITAL
TRABALHAR NO FINADOS

EDITAL
LICENÇA ESPECIAL PARA TRABALHAR NO NATAL /2015
DATA DA ENTRADA/Encerramento no PROTOCOLO: 13 à 28 de Outubro de 2015

VAGAS LIMITADAS

CASTOLIRA

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e
Comprovante de Endereço do próprio nome no Município de Pindamonhangaba.

Pago / Sem
Parcela
Disponivel

PARQUE SAO
DOMINGOS
ARARETAMA

Dia(s) de Trabalho: 01 e 02 de Novembro 2015
Data da Entrada / Encerramento no PROTOCOLO: 19 à 26 de Outubro/15

1- VAGAS PARA 100 ( CEM ) VENDEDORES AMBULANTES
2- A SELEÇÃO SERÁ FEITA POR ORDEM DE CHEGADA
3- O pedido da Licença Especial só será feito na Sede da Prefeitura Municipal (Av. Nossa Sra do Bom
Sucesso, Nº 1400 – BAIRRO: Alto do Cardoso.

Data da ENTREGA das Licenças : 2 28,
Outubro/2015
de 2 29 e 30 deFonte:
Caixa Econômica Federal

5- *NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba. Os Ambulantes tem que

4- OBS.: PROIBIDO A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

DATA DA ENTREGA DAS LICENÇAS

23 à

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e
ser morador da cidade.
Obs.: Haverá um Número Limite de participantes “Somente 20(vinte) Ambulantes”

27 de Novembro de 2015

As Licenças serão entregues no Setor de Fiscalização de Posturas



NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA

8 DE OUTUBRO DE 2015

VARIEDADES
Tribuna do Norte

Fazenda Nova Gokula promove
atividades especiais em outubro
AIANDRA ALVES MARIANO
***
A
Fazenda
Nova
Gokula, que ﬁca no bairro Ribeirão Grande, em
Pindamonhangaba
está
promovendo uma programação especial durante o
mês de outubro. O local
abriga a maior comunidade de devotos da ﬁlosoﬁa
Hare Krishna da América
Latina.
Neste ﬁm de semana

acontece o KirtanFest –
Encontro
Internacional
de Kirtan Yoga. De sábado
(10) a segunda-feira (12),
os organizadores esperam
receber cerca de 10 mil
pessoas no local.
Nos dias do festival, das
10 às 22 horas, vários músicos de muitos países estarão reunidos no templo
principal com seus instrumentos musicais como a
mrdanga (percussão) e o

harmônio (acordeón) para
conduzirem a prática de
kirtan yoga, que é o canto da yoga. Os visitantes
poderão interagir cantando, dançando, ou mesmo
registrando seus momentos especiais em fotos ou
ﬁlme. Na área externa ao
templo, o público encontrará comida lactovegetariana, assim como guias
que os levarão para conhecer os atrativos e a cultu-

Divulgação

ra praticada na Fazenda
Nova Gokula.
O acesso ao evento é
gratuito e o único valor
cobrado é de R$ 20 para o
estacionamento.
Mais informações e
toda a programação do festival podem ser acessadas
nos endereços virtuais: https://www.facebook.com/
FazendaNovaGokula
/
http://vemprokirtanfest.
blogspot.com.br/.
Músicos de vários países vão se apresentar

Festival das Cores deve atrair multidão
Thomashawk.com

AIANDRA ALVES MARIANO
***
Jogar-se – ou ser jogado – em uma nuvem de pó
colorido na maior fazenda
indiana da América Latina é o que promete ser a
grande opção de passeio
para o ﬁnal de semana dos
dias 17 e 18 de outubro.

Nova Gokula vai realizar pela primeira vez o
festival das cores, agora
na casa dos devotos, com
muita música, passeios
ecológicos e alimentação
vegetariana, vivenciando
as lições de amor deixadas
por Krishna, com rock,
música eletrônica e jazz

mixados com mantras.
A produção do festival
da Fazenda Nova Gokula,
comunidade que há 40
anos vivencia os valores
da fé e da tradição vaishnava, foi até lá e traz ao
solo brasileiro a essência
do festival original: reconectar-se ao divino atraThomashawk.com

vés da devoção, da música
e da dança.
A programação traz
DJs e convidados especiais para apresentações
culturais de dança e música e culinária indiana.
A banda de rock californiana, NamRock Band,
de San Diego, EUA, vem
diretamente do Festival
das Cores de Vancouver
(Canadá) e do Festival das
Cores de Santa Cruz (Califórnia), para o Festival
das Cores de Pindamonhangaba, apresentar seu
rock e blues devocional.
Um evento repleto de
música e cultura, com
muita tinta colorida sendo jogada para o alto. De
hora em hora a multidão
é incentivada a oferecer
seus desejos e cores para o
céu, lançando o pó para o
alto, numa onda de alegria
contagiante. Mas atenção,

seguindo os preceitos da
cultura védica, bebidas alcoólicas, tóxicos e cigarros
não são bem-vindos. Só
entra a diversão em um
ﬁm de semana familiar.
O HoliIndia faz parte da
programação do Festival
da Primavera da cidade. É
realizado em parceria com
a Associação Festival da
Índia, o Departamento de
Turismo da Prefeitura de
Pindamonhangaba, e da
Holi Tintas. Tem o apoio
do Consulado da Índia, a
supervisão do Corpo de
Bombeiros e segurança
ﬁca a cargo da Polícia Militar.
A entrada é franca.
Será cobrado estacionamento no local. O pó colorido biodegradável será
vendido na fazenda, por
R$ 5 e 30% do lucro será
revertido para as ações
ambientais da Fazenda.

Esta é a primeira vez que Pinda receberá o Festival das Cores - evento mundialmente conhecido

Etec ‘João Gomes’ realiza
competição de foguetes
A Etec - Escola Técnica
Estadual João Gomes de
Araújo, realizou na última
sexta-feira (2) uma competição de lançamentos
de foguetes feitos pelos
próprios alunos em sala
de aula.
Os foguetes foram
construídos com garrafas
pet e movidos a vinagre
e bicarbonato de sódio,
alcançando distâncias de
mais de 20 metros ao serem lançados. O evento
aconteceu no campo da
Associação Atlética Ferroviária, no Boa Vista, e
recebeu os alunos matriculados no Etim - Ensino
Técnico Integrado ao Médio.
O professor Jomar,
responsável pela ativida-

Júlia Villar

PÉRICLES, KLB, SAMBÔ,
KATINGUELÊ E OUTROS
FAZEM SHOW EM PINDA
O Arena 101 recebe neste sábado (10), a partir das
23 horas, o show do cantor ‘MC Dede’. Para abrir a festa, a dupla Pedro Henrique e Matheus se apresentam.
As mulheres não pagam até a 1 hora da manhã.
No domingo (11), véspera de feriado, será agitado
com a presença de vários cantores. O grupo Sambô,
Sou Muleke, Katinguelê, KLB e as duplas Talis e Welinton e Everton e André marcam presença nessa noite.
O Arena está situado na estrada Municipal Antônio Marçon, 4.900, Dutra, KM 101. Para mais informações acesse o site www.arena101.com.br ou o entre
em contato com o telefone (12) 3424-7673.
Divulgação

Estudantes preparam foguete para lançamento
de contou um pouco da
experiência: “Foi um processo muito longo. Eles
estudaram tudo, desde
a teoria, aos efeitos causados para que o foguete
decolasse, para só depois

testar tudo aprendido em
sala. Eles ﬁcaram muito
empolgados, porque as
atividades ao ar livre fazem com que eles adquiram experiência, já que
muito deles pretendem

seguir carreiras assim,
nas áreas de ciência e física. Nós professores esperamos que sirva de conhecimento para que eles
apliquem na proﬁssão deles futuramente”.

