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Pista construída pela Prefeitura recebeu elogios de campeões do mundo na modalidade

Festival das Cores terá músico internacional
O primeiro Holi – Festival 

das Cores – de Pindamonhan-
gaba vai reunir milhares de pes-
soas da cidade e de várias partes 
do país na Fazenda Nova Gokula 
no sábado (17) e domingo (18).

O evento, repleto de tinta colo-
rida sendo jogada para o alto, terá 
passeio ecológico, lições de amor 
e muita música, inclusive com a 
presença de Titiksava Karunika, 
vocalista da banda NamRock, de 
San Diego, nos Estados Unidos, 
além de outros artistas.

PÁGINA 5

PINDA RECEBE 
PALESTRA PARA 
IMPULSIONAR OS 
NEGÓCIOS

Os empresários de Pindamo-
nhangaba podem participar da 
palestra ‘Gestão de Pessoas em 
Tempos de Crise’, que será rea-
lizada na segunda-feira (19), na 
sede da Acip – Associação Co-
mercial e Industrial. 

A capacitação é gratuita e vai 
mostrar como as boas práticas de 
gestão de pessoas são fundamen-
tais para o desempenho do negó-
cio diante da crise econômica.

PÁGINA 5

ACIP LANÇA 
CARTILHA 
PARA AUXILIAR 
EMPRESÁRIOS

O lançamento da cartilha “Tire 
o ‘s’ da crise e crie novas oportu-
nidades” deve estimular o setor 
comercial de Pindamonhangaba. 
Desenvolvida pela diretoria da 
Acip, o material é dividido em tó-
picos e dá dicas sobre iluminação 
na loja, fachada, atendimento, 
vendas, redes sociais, entre outros.

O presidente da Associação, 
Etore Bonini, disse que a cartilha 
vai dar ânimo ao setor. “É preciso 
continuar investindo para movi-
mentar o comércio”, conclui. 

PÁGINA 5

MISS PLUS SIZE SERÁ ESCOLHIDA NA SEXTA-FEIRA

O Miss Plus Size 2015 de Pindamonhan-
gaba vai reunir 26 mulheres que vestem 
manequim acima de 44 para o concurso que 
acontece nesta sexta-feira (16), no Teatro 
Galpão. A competição é a primeira do gêne-
ro na cidade e vai contar com seis jurados, 
dentre eles o criador do Miss Plus Size Brasil, 
Eduardo Arauju.                                PÁGINA 3

A 32ª edição da Fes-
ta de São Judas Tadeu 
começa nesta quinta-
feira (15), com missa do 
padre Luis Carlos, às 19 
horas, seguida de quer-
messe com música ao 

vivo na quadra do lar.
São 14 dias de festas 

com várias atrações e 
opções gastronômicas. 
A renda do evento será 
utilizada para manu-
tenção do lar e desen-

volvimento de projetos 
sociais com as crianças. 
De acordo com o frei 
Laércio, é um evento 
familiar e religioso, 
que tem abrangência 
social.

Festa de São Judas Tadeu começa hoje

PÁGINA 3

CAMPEÕES MUNDIAIS DE 
AEROMODELISMO TESTAM 
AERONAVES EM PINDA

CAMPEÕES MUNDIAIS DE 
AEROMODELISMO TESTAM 
AERONAVES EM PINDA

Evento reúne milhares de fi éis todos os anos

Odirley Pereira 

Divulgação

Akim/AgorVale

Mateus Marx

Evento acontece no fi nal de semana, na Fazenda Nova Gokula

A pista de aeromodelis-
mo de Pindamonhan-

gaba recebeu a equipe 
Uirá, da Universidade Fe-
deral de Itajuba-MG, para 
testes de aeronaves proje-
tadas e desenvolvidas pe-
los estudantes.

Atuais campeões do 
mundo na categoria re-
gular para aeronaves com 
carga, o time opta por trei-
nar em Pinda devido às 
condições da pista. “Tem 
um asfalto com bom com-
posto, é bastante extensa, 
larga e sinalizada, reunin-
do as características ne-
cessárias para decolagem, 
voo e aterrissagem dos 
equipamentos”, afi rma o 
piloto Thiago Barbetta, 
que vai representar seis 
universidades em sete ca-
tegorias da etapa nacional 
de aeromodelismo de de-
sign, a Sai Brasil.

Assim como ele, o ca-
pitão da Uirá, Rafael Chi-
quitelli, também elogiou a 
pista de Pindamonhanga-
ba: “é a melhor da região”.

PÁGINA 3
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Cidadania é o conjun-
to de direitos e deveres ao 
qual o indivíduo está su-
jeito em relação à socieda-
de em que vive.

Não há nada mais fora 
de moda do que o exer-
cício da cidadania, cujo 
desuso, acelera a deterio-
ração dos valores sociais. 
Creio que a falência da 
instituição denominada 
família, tem contribuído 
para a prosperidade dessa 
anomalia. 

Não podemos mais 
conviver com atitudes ir-
responsáveis, creditan-
do-as a um novo tempo, 
à modernidade ou, seja 
lá a que for. Precisamos 
recuperar o diálogo com 
os filhos, ensiná-los sobre 
a conduta correta de um 
cidadão. E nós, agimos 
como cidadãos?

Outro dia, numa con-
versa entre amigos, rela-
tei que, caminhando pe-
las calçadas do centro da 
cidade, depois de escapar 
de imprevisível skate, fui 

FORA DE MODA

atropelado por uma bicicleta. Nada grave: 
apenas arranhões e hematomas. Refeito 
do susto, censurei o ciclista dizendo que 
calçadas são exclusivas de pedestres, que 
não foram feitas para nenhum tipo de ve-
ículo transitar, exceto carrinhos de bebê. 
Alertei sobre a possibilidade de aciden-
tes e sugeri que empurrasse a “magrela” 
quando precisasse passar por calçadas. 

O ciclista, veterano das academias, le-
vantou os óculos escuros, deu ênfase ao 
dedo médio e rosnou ameaças. Depois, 

como se nada tivesse acontecido, conti-
nuou a pedalar, mas precisou descer da 
bicicleta quando encontrou a multidão.

Curioso assumido, mantendo distân-
cia segura, segui meu atropelador que, 
sem nenhuma educação, empurrava 
quem não saísse da frente. Entre um em-
purrão e outro, alguém dizia: “Coitada! 
Será que está morta?Já chamaram so-
corro? Ela está perdendo muito sangue”.

O ciclista intensificou o empurra-em-
purra e se deparou com o corpo ensan-
guentado, inerte, estendido no chão, no 
instante em que a ambulância chegou. 
Embora o sangue cobrisse boa parte do 
rosto, ele a reconheceu: era a avó. De-
sesperado, voltou-se para a multidão, 
gritou e exigiu que alguém lhe contasse 
o que havia acontecido. Contaram: “O 
moleque apareceu na bicicleta veloz e 
não teve como desviar da velhinha”. 

Não sei se a velhinha morreu. Toma-
ra que não. 

Depois disso, encontrei o rapaz ou-
tras vezes, sem a bicicleta. Da próxima, 
crio coragem e pergunto o que aconte-
ceu com a avó.

Por essas e outras que digo: não há 
nada mais fora de moda do que o exer-
cício da cidadania. Mas não estou nem 
aí para os modismos. Sou fora de moda 
mesmo. Fora de moda assumido.

blogs.estadao.com.br

Pedagogas de Pinda lançam livro
Três pedagogas de Pindamonhan-

gaba, Luciana Ferreira, Carmen Silvia 
Ferreira Martins e Elizabeth Alckmin 
lançaram o livro “Terapia Comuni-
tária Integrativa”, no VIII Congresso 
Brasileiro de Terapia Comunitária In-
tegrativa, que ocorreu no último mês, 
na cidade de Ouro Preto, em Minas 
Gerais. O livro foi elaborado devido às 
atividades pedagogas que desenvol-
veram com seus alunos.

A Terapia Comunitária Integrati-
va é, geralmente, uma roda formada 
por pessoas de uma faixa etária, como 

crianças e adultos, para dialogarem. 
O foco do livro são crianças, todos os 
passos a passos que são exigidos para 
esse trabalho, mas com adaptações 
ao universo infantil. Devido ao gran-
de número de estudantes, o trabalho 
foi realizado inicialmente com alunos 
das 5ª séries nas escolas.

“Observamos que a criança sen-
tia, mas tinha dificuldade para 
dizer se estava com raiva, medo, 
principalmente os sentimentos 
não tão aceitos socialmente. Des-
te modo, foi necessário fazer es-

sas adaptações”, explicou Luciana 
Ferreira.

Segundo Carmen Silvia Ferreira, 
um dos objetivos principais da tera-
pia comunitária, ainda mais na infân-
cia, é atuar na promoção e prevenção 
da saúde mental. “Porque sabem que 
o emocional impacta no processo de 
aprendizagem de qualquer indiví-
duo”. 

O livro custa R$ 25 e pode ser ad-
quirido pelos telefones (12) 9 9729-
6143, (12) 9 9709-2929 ou (12) 9 
9102-9823.

Antigamente, costumavam dizer os 
idosos que as pessoas ‘maiores’ eram 
mais saudáveis. Ao olhar um filho ou 

neto com sobrepeso ou excesso de gordura, a 
parte matriarcal se enchia de orgulho para fa-
lar que parecia ‘forte como um touro’, ‘cheio de 
saúde’, ‘grandão’, entre outros.

Elogios que soavam de maneira inversa para 
as mulheres. Ao ver filhas e netas magras (peso 
ideal), elas diziam que a pessoa carecia de saúde, 
que precisa ganhar peso, que estava doente, etc.

Hoje, todos sabem que esses conceitos caí-
ram.

É quase que obsessão das mulheres serem 
magras, sim magras. Grande parte almeja per-
der peso e caber naquele vestido ou calça para 
parecer mais bonita, atraente, ainda que algu-
mas vezes haja exagero por parte do público 
feminino, pois a ‘magreza’ pode causar proble-
mas de saúde.

Aliás, uma das marcas mais famosas do 
mundo, a Victoria’s Secret, tem sido criticada 
de forma eloquente nos últimos anos devido ao 
abuso de imagens de modelos extremamente 
magras. Recentemente, a empresa resolveu dar 
uma guinada nas propagandas e utilizar mode-
los ‘normais’, com estria, ou pneuzinho aqui e 
ali, discreta papada e nádegas nem tão perfeitas 
e durinhas – como acontece com praticamente 
95% das mulheres em todo o mundo.

Aos homens, que tradicionalmente sempre 
se preocuparam menos com a estética, ‘perder’ 
a barriga e ‘crescer’ o peito, bíceps e tríceps já 
parece ficar mais perto do que eles consideram 
o ideal.

Mas o certo mesmo é ter saúde, independen-
temente das medidas.

Diferenciar o magro (a) e o gordo (a), ou o 
(a) saudável e o (a) com problema de saúde, é 
uma tarefa adequada aos médicos e somente a 
eles e não ao espelho, professor da academia, 
revista de moda, namorado (a).

Obviamente, a vontade de parecer mais ele-
gante é desejo absoluto da grande maioria da 
população, mas tem que haver bom senso e 
ponderar o querer e poder, e dever.

De qualquer maneira, a obesidade e o sobre-
peso e o combate às duas situações fazem parte 
da rotina das pessoas e também das iniciativas 
governamentais. No Brasil, 56,9% das pessoas 
com mais de 18 anos estão com excesso de peso 
e 20,8% são classificadas como obesas, segun-
do a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE.

Reduzir esses índices e melhorar a vida pes-
soas são temas discutidos na edição deste ano 
da Sessão Plenária do Comitê de Segurança 
Alimentar Mundial da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que 
acontece na Itália, esta semana.

Esperamos que de lá, o Brasil traga boas 
ideias para que o povo consiga aliar beleza e 
saúde.

Saúde não está no espelho

Povo se preocupa mais com 
estética do que com a saúde

Paróquia São Cristovão 
promove palestra sobre Enem

A paróquia São Cristóvão do bair-
ro Cidade Nova, em evento organiza-
do pelo setor da Juventude, promove, 
neste sábado (17), uma palestra para 
os jovens da comunidade. Com o tema: 
“Você está preparado para o Enem?”, 
a palestra será ministrada por Danilo 
Passos, graduado, pesquisador cien-

tífico em estudos literários, escritor e 
membro da Academia Jovem de Le-
tras de Lorena. O evento acontece a 
partir das 19 horas, no salão paroquial 
e tem por objetivo orientar os jovens 
sobre o  Exame Nacional do Ensino 
Médio.  O salão fica na avenida Mano-
el César Ribeiro, 4.851, Cidade Nova.

Por campanha 
salarial, funcionários 
paralisam Novelis

os trabalhadores da 
Novelis fizeram uma parali-
sação na sexta-feira (9) pela 
Campanha Salarial. o atraso 
de turno foi feito para pres-
sionar a direção da fábrica a 
discutir o aumento salarial. 
de acordo com o Sindicato 
dos metalúrgicos de Pinda-
CUT, foram três reuniões 
com a empresa, e nenhum 
avanço.

Por outro lado, a nove-
lis informou que aguarda a 
resolução das negociações 
do Sindicato Patronal com o 
Sindicato dos metalúrgicos 
de Pinda. Porém, em anteci-
pação, a indústria afirma que 
viabilizará reajuste de 7.88% 
retroativo a setembro, índice 
abaixo do mínimo pleiteado 
pelo Sindicado, que é 9,88%

a novelis garantiu que 
quando as negociações 
forem concluídas, se hou-
ver uma diferença, haverá 
repasse da diferença para 
todos os funcionários que 
estiverem aptos a receberem 
o reajuste.
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cidade
Time campeão mundial usa pista 
de aeromodelismo para testes

A pista de aeromodelismo de 
Pindamonhangaba, localizada 
no Parque da Juventude, rece-
beu 16 estudantes da Unifei – 
Universidade Federal de Itajuba
-MG – e um piloto, no domingo 
(11), para fazer testes e ajustes 
em aeronaves controladas por 
rádio.

A avaliação dos modelos pro-
jetados e produzidos pelos alu-
nos do time ‘Uirá’ ocorreu no 
período da manhã e se estendeu 
à tarde. Os universitários, per-
tencentes a cursos de engenha-
ria, vão participar da principal 
competição de aerodesign do 
país, a SAI Brasil, em São José 
dos Campos, entre 29 de outu-
bro e 1º de novembro.

Além de grupos de univer-
sidades nacionais, a SAI Brasil 
também recebe representan-
tes de faculdades estrangeiras, 
como México, Polônia, Vene-
zuela, dentre outros. Os primei-
ros colocados na competição 
nacional se classificam para o 
mundial, tradicionalmente dis-
putado nos Estados Unidos, 
onde o próprio time Uirá já foi 
campeão.

De acordo com o capitão do 
‘Uirá’, o estudante de engenha-
ria de materiais Rafael Chiqui-
telli, serão cerca de 100 equipes 
em São José dos Campos. “Nós 
vamos participar de duas das 
três categorias de aeronaves do 
evento. Vamos competir nas 
classes Micro e Regular e opta-
mos por ficar de fora da Advan-
ced”.

Segundo ele, a classe Micro é 
composta por modelos com mo-
tores elétricos e utiliza bolas de 
tênis como carga; na Regular, os 
equipamentos possuem moto-
res à combustão, e têm restrição 
da área projetada em planta; na 
Advanced, a motorização é livre, 
pode ter combustível ou ser elé-
trica, não tem carga, e o conjun-
to – aeronave mais motor – não 
pode passar de 3kg.

Um piloto, várias equipes 

A profissão de piloto de 
aeromodelo exige acurácia 
e dedicação. Também são 

características, o sigilo e o profis-
sionalismo por parte dos contro-
ladores das aeronaves, pois um 
mesmo piloto pode trabalhar para 
vários times, como acontece como 
Thiago Barbetta, que este ano vai 
atuar por sete equipes. “São as 
duas categorias da Unifei, mais 
ITA, FEI – Faculdade de Engenha-
ria de São Bernardo, Unesp polo 
Guaratinguetá, Unisal Lorena, e 
Universidade Federal da Bahia”.

Com 20 anos de experiência, 
Barbetta, que pilota desde os 
nove anos, já conquistou nove 

competições nacionais e três 
mundiais nos Estados Unidos, 
explica que “o piloto tem que dar 
o máximo o tempo todo para ex-
trair o melhor de cada aeronave, 
desde a decolagem, voo e aterris-
sagem, sem interferir em nenhum 
aspecto de desenvolvimento das 
equipes”.

Além da Uirá, Barbetta 
também faz testes em Pinda com 
a Unesp Guará e com a Unisal 
Lorena. “Porque são faculdades 
próximas da cidade e pelas incrí-
veis condições encontradas aqui. 
Essa pista reúne características 
ideais e por isso que sempre indico 
Pindamonhangaba”.

Chiquitelli contou que nos 
últimos três anos, seu time 
sempre ficou entre os primei-
ros colocados: 3º em 2012, 1º 
em 2013, e 2º em 2014, con-
quistas que classificaram os 

Lar promove Festa de são Judas tadeu

‘Uirá’ para o mundial, onde 
obtiveram o quarto lugar com 
aeronave com maior carga em 
2013; segundo lugar geral em 
2014; no mesmo ano, campe-
ões com mais peso (13,7kg) 

e vice em melhor relatório 
de projeto, obtendo 47 de 50 
pontos possíveis, perdendo 
para uma universidade do Ca-
nadá.

O piloto da equipe, Thiago 

Barbetta, que está junto com 
o Uirá desde 2013, conta que a 
maior parte dos treinamentos 
acontece em Pindamonhanga-
ba devido às condições da pis-
ta construída pela Prefeitura. 
“É excelente, com qualidade 
de asfalto, é larga, tem sinali-
zação, extensão de 180 metros, 
fica em uma área plana, com 
boas condições de vento. É ide-
al para a realização de testes e 
ajustes. Também optamos por 
vir aqui pelas características 
climáticas serem similares as 
de São José”.

Já o capitão Chiquitelli deta-
lhou os procedimentos realiza-
dos em Pinda. “Essa pista reúne 
todos os elementos necessários 
para fazemos os ajustes para a 
competição, como montagem, 
decolagem, voo, pouso, estudo 
de carga, de controle e outros 
detalhes”.

Ele informou que o time pos-
sui 16 membros e o piloto.thiago Barbetta

rafael Chiquitelli

equipe ajusta aeronaves 
para decolagem

Fotos: Odirley Pereira

ConFira a programação: 

Quarta-feira (15) – missa com 
padre Luiz Carlos e animação com 
Serginho e Jo.

Quinta-feira (16) – missa com 
padre Cipriano, animação com o 
grupo CeFaS e show com a banda 
dedos e Línguas.

sexta-feira (17) – missa com frei 
diego, animação com ministério 
unção maior e show com aeronauta 
barata.

sábado (18) – missa afro com frei 
Laércio, animação com Cultura afro e 
show com aeronauta barata.

domingo (19) – missa com padre 
Celso e animação com grupo de Paula.

segunda-feira (20) – missa com 
padre Celso e animação com Coral 
Santa terezinha.

terça-feira (21) – missa com padre 
João gabriel e animação com Coral 
Joãozinho.

Quarta-feira (22) – missa com dom 
Carmo e animação do grupo davi.

Quinta-feira (23) – missa com 
padre tequinho, animação com grupo 
do ditão e show com banda dallas.

sexta-feira (24) – missa das 
crianças com frei diego, animação 
com Pastorzinhos de Fátima e show 
com Rafinha.

sábado (25) – missa sertaneja com 
frei Laércio, animação com grupo São 
Franscisco e show com musak.

domingo (26) – missa com padre 
Vicente, animação com Walmir e 
Juliana e show com bruno e Yago.

segunda-feira (27) – missa com 
frei Laércio, animação com o grupo 
romilda e show com monte bel e 
daniel.

terça-feira (28) – dia da FeSta 
– missa com frei Laércio e frei diego, 
animação com Coral nossa Senhora 
do bom Sucesso e show com 
Valquíria e banda.

O Lar São Judas Tadeu ini-
cia nesta quinta-feira (15), a 32ª 
Festa de São Judas Tadeu. Serão 
dois finais de semana, sempre 
às 19 horas, com muita atração 
religiosa e cultural para a co-
munidade. A festa é realizada 
todos os anos e conta com uma 
programação variada para toda 
a família.

A festa comemora o dia 28 
de outubro data em que se ho-
menageia o padroeiro da igreja, 
e sempre há a arrecadação de 
fundos para o projeto social que 
a entidade oferece para crianças 
carentes.

“Esperamos que seja o mes-
mo sucesso dos anos anteriores. 
É um evento familiar e religio-
so, com uma abrangência social. 
Reforço o convite para as famí-
lias de Pindamonhangaba. Tem 
uma  programação variada e um 
ambiente muito acolhedor”, res-
salta frei Laércio.

A instituição preparou, além 
da programação religiosa com 

O Lar São Judas Tadeu fica em frente ao Bosque da 
princesa. informações pelo telefone 3642-1975

missa e novena, a quermesse 
com barracas de comidas típi-
cas (panzeroti, massas, sandu-
íches, comida mineira, truta, 
churrasco e doces), artesana-
tos, shows musicais com ban-

das da região e apresentações 
de dança.

O evento conta com colabora-
ção de voluntários e apoio de vá-
rias empresas, incluindo a Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

Odirley Pereira

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

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

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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O vereador Professor Os-
valdo Macedo Negrão (PMDB) 
reuniu na quarta-feira, dia 23, no 
Plenário “Francisco Romano de 
Oliveira”, autoridades munici-
pais, sindicalistas, trabalhadores 
e a população de Pindamonhan-
gaba para a Audiência Pública 
que debateu e analisou o qua-
dro atual do “Meio Ambiente 
do Trabalho nas Indústrias de 
Pindamonhangaba”. O evento 
foi realizado a pedido dos tra-
balhadores do setor metalúrgico 
por meio do requerimento nº 
1.241/2015, de autoria do vere-
ador Professor Osvaldo. O ato 
teve um dos maiores públicos de 
2015, com cerca de 200 pessoas, 
a exemplo do que já ocorrera em 
outras audiências, como as que 
trataram de “Segurança Pública” 
e “Transportes”. 

Além do vereador Professor 
Osvaldo, participaram do evento 
o vereador Magrão (PPS); Secre-
tários e Diretores do Executivo 
Municipal; além de represen-
tantes da OAB; do Colégio 
Comercial Dr. João Romeiro; da 
CUT-SINDMEPT; do Ministério 
da Trabalho; trabalhadores e 
estudantes do município.

Ao abrir o encontro, o ve-
reador Professor Osvaldo foi 
categórico ao descrever os preju-
ízos acarretados aos acidentados 
e suas famílias, bem como ao 
setor público, por esse tipo de 
problema. “Temos empresas com 
maquinário da época da Segunda 
Guerra Mundial que estão se-
quelando nossos munícipes. A 
saúde em Pindamonhangaba é 
extremamente deficitária e esses 
trabalhadores acidentados que a 
indústria deveria ter protegido, 

Professor Osvaldo reúne autoridades, 
sindicalistas e trabalhadores para 
discutir riscos do ambiente do trabalho
AUDIÊNCIA PÚBLICA APONTOU QUE PINDAMONHANGABA 

TEM, ATUALMENTE, CERCA DE 700 TRABALHADORES
AFASTADOS POR DOENÇAS DO TRABALHO

sobrecarregam nosso sistema 
de saúde e o sistema previden-
ciário.”

Os representantes do Sindi-
cato dos Metalúrgicos apresenta-
ram dados recentes que apontam 
que Pindamonhangaba tem cerca 
de 700 metalúrgicos afastados, 
em função de algum acidente ou 
doença do trabalho. “O número 
pessoas lesionadas representa 
7% de toda a categoria. Esse é um 
número muito alto. O pior é que 
não vemos esforço das empresas 
em mudar essa realidade. Muitas 
vezes, elas nem respeitam as 
Leis que protegem quem sofre 
um acidente no ambiente de 
trabalho”, destaca o presidente 
interino do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhangaba, 
Romeu Martins.

A palavra foi aberta à popu-
lação e vários trabalhadores e 
alunos de cursos de segurança do 
trabalho também expuseram suas 
dificuldades. A maioria delas re-
lacionada ao INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social), que não 
enviou nenhum representante à 
Audiência Pública e também não 
justificou. Apesar da ausência, as 
reclamações foram registradas e 
serão encaminhadas à Prefeitura, 
para que seja possível cobrar 
respostas do INSS. “Foi um 
momento importante. Reunimos 
os maiores interessados em 
resolver essa questão. Por isso, 
vamos elaborar um relatório 
detalhado da audiência e enviar 
às autoridades, como forma de 
dar ciência do que está ocorrendo 
em nossa cidade e envolvendo a 
todos na solução do problema”, 
completou o vereador Professor 
Osvaldo.

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

ORDEM DO DIA

37ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 19 de outubro

de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 118/2015, do Poder Executivo, que “Altera 
a nomenclatura das unidades escolares para Escola Municipal 
de Educação Infantil”.

II. Projeto de Lei Complementar n° 03/2015, do Poder Exe-
cutivo, que “Altera dispositivo da Lei Complementar n° 09, de 
16 de dezembro de 2008, que institui o Código de Edificações 
do Município de Pindamonhangaba”.

 Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2015. 

  

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Mart im 
Cesar (DEM) enviou so-
licitação ao prefeito, com 
cópia ao DER – Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem, para que estudem 
a possibilidade de instalar 
na rodovia Amador Bueno 
da Veiga e na rua Alcides 
Ramos Nogueira, uma 
faixa de pedestre elevada, 
para a segurança dos pe-
destres, principalmente os 
que acessam o condomínio 
Real Ville, a Câmara de 
Vereadores e o Fórum.

De acordo com o vere-
ador, o fluxo de veículos 
é grande nos dois senti-
dos, pela rodovia vindo 
de Taubaté e na Alcides 
Ramos Nogueira, sentido 
Taubaté.

“As pessoas que tra-
balham próximos chegam 
a ficar até dez minutos 
esperando para atravessar 
com segurança no local. 
Uma faixa elevada, como 
a que instalaram em frente 
ao condomínio Splendore, 
vai possibilitar uma tra-
vessia com mais seguran-
ça”, diz o vereador.

Estrada
Pinda – Lagoinha
Outro pedido do ve-

Durante esta semana, o 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) protocolou reque-
rimento endereçado à Se-
cretária de Educação, com 
cópia ao Prefeito Municipal, 
solicitando informações 
acerca dos compromissos 
que foram tratados com os 
professores locais, nos ter-
mos estabelecidos dentro do 
plano de carreira.

Segundo o vereador, há 
várias tratativas pendentes 
e outras mal resolvidas, 
circunstâncias que vem 
causando a revolta dos 
educadores.

“Precisamos dar uma 
atenção especial aos edu-

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) foi novamen-
te chamado pelos moradores 
da rua Gonçalves Araújo, no 
Araretama, para verifi car a 
situação em que se encontra 
o local, após as obras que 
foram realizadas.

De acordo com o verea-
dor Roderley Miotto, numa 
fi scalização no dia 27 de 
julho, ele pôde conhecer o 
problema enfrentado pelos 
moradores: um grande bu-
raco, as instalações de boca 
de lobo estavam paradas e 
muita terra e manilha por 
toda a rua.

Após a intervenção do 
vereador, as obras foram 
retomadas. No último sá-

Em constante luta para melhorar a saúde dos pindamonhan-
gabenses, o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) reiterou, 
em sessão ordinária, a apresentação de um requerimento, através 
do qual solicita estudos e providências da atual Administração 
para que seja implantado o Programa Saúde da Família (PSF) 
no bairro do Morumbi, visando atender os moradores deste e 
de outros bairros adjacentes.

O vereador alega que o PSF tem como seu principal propósito 
levar a saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar 
a qualidade de vida dos cidadãos. A estratégia do PSF prioriza 
as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das 
p e s s o a s ,  d e 
forma integral 
e contínua. O 
a t end imen to 
é prestado na 
Unidade Bási-
ca de Saúde ou 
em domicílio 
pelos profis-
sionais (médi-
cos, enfermei-
ros, auxiliares 
de  enferma-
gem e agentes 
comunitários 
de saúde) que 
compõem as 
equipes. Assim, esses profissionais e a população assistida 
criam vínculos de corresponsabilidade, o que facilita a identifi-
cação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. 
“O Morumbi, Carangola, Vila Suíça e Água Preta são bairros 
bastante populosos e esta unidade do PSF ajudará a todas as 
famílias que neles residem, que terão mais um local de atendi-
mento médico nas proximidades de suas casas. Continuamos, 
assim, priorizando a saúde da população”, ressaltou o vereador 
Dr. Marcos Aurélio.

Outras revindicações
Sempre atuante participativo, o vereador Dr. Marcos Aurélio 

está solicitando à Prefeitura e seus órgãos competentes para 
que seja feito o recapeamento na rotatória localizada na estra-
da Atanásio, no bairro Jardim Regina. Outra reivindicação do 
vereador é que se faça limpeza de bueiros, reforma dos bancos 
da praça e sinalização horizontal e vertical para os pedestres 
no bairro Morumbi.

Martim Cesar sugere 
instalação de uma faixa 
elevada na rodovia em 
frente ao Real Ville

reador Martim Cesar ao 
Executivo, é para que 
estudem a possibilidade 
de realizar o alargamento 
da cabeceira da ponte na 
Estrada Municipal José 
Marcondes Vieira – Es-
trada Pinda – Lagoinha, 
nas imediações da bica 
d’água.

De acordo com o ve-
reador, este local tem um 
trânsito intenso e a ponte 
é estreita, até por ser 
construção antiga. Com 
o fluxo de veículos e as 
res idências  próximas, 
o alargamento da ponte 
dará mais segurança aos 
que por ali transitam.

Parque 
das Palmeiras
O vereador Mart im 

Cesar também pede para 
que  a  Admin i s t r ação 
envie o “cata treco”, ou 
instale de uma caçamba 
no bair ro  Parque das 
Palmeiras. 

De acordo com verea-
dor, os moradores estão 
utilizando um matagal 
para descartar o entulho, 
o que vem proliferando 
animais peçonhentos que 
coloca em risco as resi-
dências próximas.

Ricardo Piorino solicita 
informações sobre plano 
de carreira dos professores

“PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
AGUARDAM RESPOSTA”

cadores, afinal, se dedicam 
incansavelmente, e de for-
ma corajosa, para construir 
uma sociedade cada vez 
melhor, contribuindo prin-
cipalmente com a formação 
de cidadãos responsáveis”, 
salientou Piorino.

“Dia do Professor”
O vereador apresentou 

também Moção de Congra-
tulações aos professores de 
nossa cidade, em homena-
gem ao Dia do Professor, 
comemorado no dia 15 de 
outubro, e participará da 
Sessão Solene comemorativa 
que ocorrerá na referida data, 
na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba.

Roderley Miotto cobra 
fi nalização de obras na 
rua Gonçalves Araújo, 
no bairro Araretama

bado, dia 10, o vereador 
Roderley Miotto, em visita 
ao bairro deparou com 
vários problemas que não 
foram resolvidos: as bocas 
de lobo que foram feitas 
encontram-se afundando e 
abrindo buracos; a rua está 
desnivelada ocasionando 
acumulo de água em frente 
as residências, trazendo um 
cheiro forte e a possibilidade 
de proliferação de dengue, 
também não foi feito o as-
faltamento, que é apenas da 
metade da rua. 

“No local, também exis-
tem 5 postes e 4 estão com 
as lâmpadas queimadas. O 
Secretário Peixão deu um 
prazo para os moradores, de 

até 30 de novembro, 
para a rua estar em 
perfeitas condições. 
Espero que de fato 
esta data seja respei-
tada e os problemas 
resolvidos de vez”, 
conclui Roderley 
Miotto.

MORADORES 

MOSTRAM AO 

VEREADOR RODERLEY 

MIOTTO, BOCA DE 

LOBO AFUNDANDO 

E ÁGUA PARADA 

EM FRENTE A 

RES IDÊNCIA 

Dr. Marcos Aurélio 
reitera pedido para 
implantação do PSF
no Bairro Morumbi
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O Holi - Festival das 
Cores - deve agitar o pró-
ximo fi nal de semana em 
Nova Gokula, a maior fa-
zenda indiana da América 
Latina, que fi ca no bairro 
Ribeirão Grande.

O evento pretende 
atrair milhares de jovens 
para a Fazenda e prome-
te ser a grande opção de 
passeio para quem está 
no Vale do Paraíba, no fi -
nal de semana, com muita 

música, passeios ecológi-
cos e alimentação vegeta-
riana, vivenciando as li-
ções de amor deixadas por 
Krishna, com rock, músi-
ca eletrônica e jazz mixa-
dos com mantras.

Realizado anualmente 
na Índia, o caráter lúdico 
das cores e a alegria do fes-
tival ganhou a atenção dos 
jovens no mundo todo. A 
festa original, com raízes 
há cinco milênios celebra 
o triunfo do bem contra 
o mal, a redução da desi-

gualdade social entre ricos 
e pobres, idosos e crian-
ças, homens e mulheres, 
todos juntos, quebrando 
as barreiras invisíveis que 
segregam as pessoas. 

Um evento repleto de 
música e cultura, com 
muita tinta colorida sen-
do 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 ale-
gria contagiante.

Pinda lança cartilha para 
auxiliar empresários

Cidade recebe 
palestra ‘Gestão 
de Pessoas em 
Tempos de Crise’

Holi vai agitar 
fim de semana 
em Nova Gokula

PROGRAMAÇÃO

Para ajudar os em-
presários a espantarem 
o pessimismo ocasio-
nado pela crise, a Acip 
- Associação Comercial 
e Industrial de Pinda-
monhangaba - criou a 
cartilha “Tire o 's' da 
crise e crie novas opor-
tunidades”. O projeto 
surgiu durante reunião 
de diretoria, momento 
em que os empresários 
discutiam a importân-
cia de não se deixar 
levar pelo desânimo 
criado pela atual situa-
ção econômica. 

A cartilha é dividida 
em tópicos e dá dicas 
sobre iluminação na 
loja, fachada, atendi-
mento, vendas, redes 
sociais, entre outros. O 
material será distribu-

Pindamonhangaba re-
cebe a palestra “Gestão 
de Pessoas em Tempos de 
Crise”, na segunda-feira 
(19), na sede da Acip – As-
sociação Comercial e In-
dustrial. A ação do Sebrae 
é gratuita e voltada para 
empresários das áreas de 
serviços, comércio, indús-
tria, turismo, alimentação 
fora do lar e agronegócio. 

A capacitação vai mos-
trar como as boas práti-
cas de gestão de pessoas 
são fundamentais para o 
desempenho do negócio 
diante da crise econômica 
que atinge o país. Para isso 
serão abordados temas 
como: liderança, remune-
ração, plano de carreira, 
seleção e recrutamento, 
retenção de talentos, tra-
balho em equipe, solução 
de confl itos e feedback.

“Neste momento em 
que vivenciamos uma 
economia instável é de 
suma importância que os 
colaboradores se mante-
nham produtivos e atu-
antes com foco total no 
desenvolvimento da em-
presa. E a boa gestão de 
pessoas é chave para que 
isso aconteça”, explicou 
Natália Solano, consulto-
ra do Sebrae.

A palestra será realiza-
da a partir das 18 horas, 
na sede da Acip (rua De-
putado Claro Cesar, 44). 
A iniciativa faz parte do 
programa Receita de Su-
cesso e tem como objetivo 
apresentar as tendências 
na área de recursos huma-
nos para micro e peque-
nas empresas. Inscrições e 
informações pelo telefone 
(12) 3128-9600.

ído aos associados e a 
Acip dará início a uma 
campanha para divul-
gar o projeto. A produ-
ção da cartilha contou 
com a participação do 
empresário e diretor 
Ricardo Garcia. “Com 
26 anos trabalhando 
no comércio já passei 
por muitas crises e é 

importante que o em-
presário não fique pa-
rado, agora é momen-
to de se reinventar”, 
avalia. 

Para o presidente da 
Associação, Etore Boni-
ni, a cartilha chega para 
dar um novo ânimo aos 
empresários. “As pes-
soas estão fi cando com 

medo e parando de in-
vestir. Essa parada não 
é saudável para nin-
guém. Entendemos que 
a taxa de desemprego 
aumentou e as vendas 
diminuíram, mas, é pre-
ciso continuar investin-
do para movimentar o 
comércio de nossa cida-
de”, conclui. 
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Normalmente os proprietários estão escondidos 
nos interiores das lojas, a sugestão aqui é para 
que você, empresário,  procure manter uma 
relação mais de perto com seu cliente e com 
seu vendedor, experimente entrar em uma con-
versa,  claro, que de maneira informal, até para 
não ter o perigo de cair em contradição com o 
que seu vendedor está falando; mas um muito 
obrigado, um simples aperto de mão para com 
aquele cliente, poderá fazer toda a diferença na 
decisão dele comprar seu produto em sua loja.

PROCURE ESTAR MAIS PRESENTE EM SUA EMPRESAPROCURE ESTAR MAIS PRESENTE EM SUA EMPRESA

Esses aparelhinhos maravilhosos entraram em 
nossas vidas para nunca mais saírem, isso é 
fato e não temos como mudar, porém a suges-
tão aqui é um pouco mais radical, não liberar 
o uso destes para seus funcionários durante 
o expediente  de trabalho, a menos que seu 
trabalho, exija o uso destes. Você já deu uma 
volta pela cidade e reparou nos vendedores 
nas portas da lojas? A grande maioria  está de 
cabeça baixa, plugada nas redes sociais ou no 
tal de WhatsApp. Bom, além do perigo de ter 
que encostar em breve seu vendedor por con-
sequência  de uma L.E.R - Lesão por Esforço 
Repetitivo, você poderá também perder aquele 
cliente que entrou na sua loja e seu vendedor 
não o viu, sem falar que é muito deselegante e 
desrespeitoso para com seu cliente.

12

CELULARES E TABLETSCELULARES E TABLETS

Muito provavelmente você deva ter um arquivo morto, empo-
eirado, de clientes que em algum momento chegaram a fazer 
negócio com a sua empresa. A sugestão, aqui, é destacar um 
funcionário (sugestão de rodízio), para fazer esse levantamento e 
ligar para aqueles clientes, convidando para vir até seu estabele-
cimento, oferecendo aquela promoção fantástica que você, com 
todo carinho preparou, ou simplesmente, para que ele venha até 
a loja tomar um café e conhecer as novas instalações (na ver-
dade o móvel que mudou de lugar ou a vitrine que se moveu).  
Experimente! No mínimo 20% deles vão sim prestigiar você. 

TRABALHE SEU ARQUIVO. PRIORIDADE 10!TRABALHE SEU ARQUIVO. PRIORIDADE 10!

ACREDITE DO SEU POTENCIALACREDITE NO SEU POTENCIAL

Acredite no potencial de sua equipe. Indepen-
dente de crença ou religião existe uma força 
protetora que nos capacita e nos sustenta, 
abençoando o trabalho honesto. Seja a mu-
dança que você deseja no próximo. Seja uma 
pessoa melhor!

Cartilha do Empreendedor Cartilha do Empreendedor

11UTILIZE AS CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA AUMENTAR VENDASUTILIZE AS CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA AUMENTAR VENDAS

Utilize as campanhas promocionais para fomentar as 
vendas em seu comércio. Procure ler o regulamento e 
orientar seu cliente a participar da forma correta, res-
peitando a data final para colocação dos cupons na 
urna.  A cada R$ 40,00 em compras, o consumidor tem 
direito a apenas um cupom, que deve ser preenchido 
e colocado na urna. Oriente seu cliente a preencher o 
cupom na hora e já colocá-lo na urna, pois quando o 
cliente leva o cupom pra casa, a chance de esquecer 
de colocá-lo na urna é grande. Precisamos de sua ge-
nerosa colaboração nesse sentido. A campanha é feita 
para os associados, aproveite da melhor forma!

Divulgação Reprodução

A programação traz DJs e convidados 
especiais para apresentações culturais 
de dança e música e culinária indiana. A 
banda de rock californiana, NamRock, 
de San Diego, EUA, vem diretamente do 
Festival das Cores de Vancouver (Cana-
dá) e do Festival das Cores de Santa Cruz 
(Califórnia), para o Festival das Cores de 
Pindamonhangaba, apresentar seu rock e 
blues devocional. 

O ápice da festa acontece com o costu-
me de distribuir bênçãos, ‘abraços grátis’ e 
desejar um ‘Feliz Holi!’, arremessando cores 
um no outro. O “abeer”, nome em sânscri-
to para o pó colorido, é traduzido como ‘as 

cores do céu durante o pôr do sol’. É feito à 
base de amido de milho e é completamente 
sustentável, não poluente e atóxico, não tra-
zendo dano algum à pele ou aos olhos. 

Não será permitida a entrada na Fa-
zenda com bebida alcoólica e nenhum tipo 
de alimento. O evento conta com praça de 
alimentação de comidas típicas lacto vegeta-
rianas.  Também é proibido fumar no local.

O Festival acontece no sábado (17) e no 
domingo (18), das 10 às 17 horas. A entra-
da é franca, mas será cobrado estaciona-
mento. O pó colorido deve ser comprado 
no local, por R$ 5, e a renda será reverti-
da para ações ambientais da comunidade. 

MÚSICO CALIFORNIANO SERÁ ATRAÇÃO NO EVENTO
Uma das atrações do Ha-

ppy Holi, na Nova Gokula, 
evento no qual é o primeiro 
feito por devotos da religião no 
Brasil, será a banda california-
na Namrock. Mesmo com ape-
nas um integrante da formação 
original presente, devido o alto 
custo das passagens, o líder e 
vocalista, Titiksava Karunika, 
contará com a participação de 
Jaya Deva no baixo, Paresha 
como backing vocal e Dhanan 
Jaya na bateria.

É a quarta vez que Titiksa-
va Karunika vem à Fazenda, 

lugar no qual se sente muito 
bem. “Aqui é um ambiente ma-
ravilhoso, me sinto muito bem e 
feliz. É um lugar único”, conta o  
californiano. 

Titiksava Karunika expli-
ca que o estilo musical é rock, 
mas que acrescenta mantras 
krishnas. Suas infl uências são 
Beatles, Led Zeppelin, Rolling 
Stones, Jimmy Hendrix, entre 
outros.

Ele ressalta que também to-
cará as coposições, de seus 10 
álbuns lançados ao decorrer de 
sua carreira.

Aiandra Alves Mariano

Divulgação

Será o primeiro Festival das Cores em Pindamonhangaba

Banda californiana Namrock durante apresentação em outros festivais Músico Titiksava Karunika 

Etore Bonini
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
E D I T A L 

LICENÇA ESPECIAL PARA TRABALHAR NO NATAL /2015  

DATA DA ENTRADA/Encerramento no PROTOCOLO: 13  à  28 de Outubro de 2015

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.

V A G A S   L I M I T A D A S
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. 
4- OBS.: PROIBIDO   A  VENDA  DE  BEBIDAS  ALCOÓLICAS 
5- *NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! ! 

DATA DA ENTREGA DAS LICENÇAS

23  à   27 de Novembro de 2015
As Licenças serão entregues no Setor de Fiscalização de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

E D I T A L
TRABALHAR  NO  FINADOS

Dia(s) de Trabalho: 01 e 02 de Novembro 2015

Data da Entrada / Encerramento no PROTOCOLO: 19  à  26 de Outubro/15

Data da ENTREGA das Licenças :  28, 29 e 30 de Outubro/2015

O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido do Xerox do R.G., CPF e 

Comprovante de Endereço do Município de Pindamonhangaba.  Os Ambulantes tem que 
ser morador da cidade. 

Obs.: Haverá um Número Limite de participantes “Somente 20(vinte) Ambulantes” 

 NÃO  HAVERÁ  PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES ! ! !

    23cm por 2 col

6

          ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS 
             Criada Pela Lei Municipal nº 664, de 18 de dezembro de 1962 

            Utilidade Pública = Lei Municipal nº 3.845 de 19 de outubro de 2.001 
                CNPJ nº 04.360.419/0001-05 

________________________________________________________________________________ 
Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro - CEP 12400-280 - Pindamonhangaba/SP. 

Fone: (12)3642-3909 / 9102-1562 

EDITAL DE INSCRIÇÃO 

 O Conselho Diretor da Academia Pindamonhangabense de Letras, reunido em 01 de outubro de 
2015,  Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro - Pindamonhangaba/SP., consoante  aos artigos 9º  § 
2º, combinado com o item 8 do artigo 10; art. 20 §1º e § 2º; e art. 21; e com a competência estipulada pelo 
art. 11, todos do Estatuto desta Academia, cuja Comissão constituída por 3 acadêmicos titulares que 
organizará a Eleição para o quadriênio , nos termos do art. 2º  e das seções A, B, C e D (artigos 4º  a 7º ), 
resolve declarar: 

 1) Fica aberta a inscrição de chapas completas, de 05 de outubro a 29 de outubro de 2015, no 
endereço supra evidenciado, sede da A.P.L., para ELEIÇÃO DE NOVO CONSELHO DIRETOR, que deve 
ser constituído  por 6 membros, a saber: 
1. Presidente 
2. Vice-presidente 
3. 1º secretário 
4. 2º secretário 
5. 1º tesoureiro 
6. 2º tesoureiro 

2) Segundo o artigo 5º do Regimento Interno, os acadêmicos interessados em se inscrever deverão 
constituir Chapas completas, sob a direção do candidato à Presidência, registrando-a junto à Comissão. 

3) De acordo com o parágrafo 1 do Regimento Interno as Chapas deverão obedecer aos critérios da 
Comissão e apresentar no momento da inscrição: 

a) Requerimento de Inscrição, dirigido ao Presidente da Comissão, com assinatura de todos 
os componentes da Chapa, declarando estar de acordo com as disposições estatutárias, 
regimentais e regulamentares; 

b) Documentos exigidos pelo Estatuto e pelo Regimento Interno; 
c) Declaração de que não se encontram impedidos de participar do pleito. 

          4) Não serão aceitas inscrições de Chapas incompletas (parágrafo2) e somente poderão concorrer 
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente Acadêmicos Titulares ( parágrafo 4).

 5) Cumprida a fase de inscrição, o Conselho Diretor, por seu Presidente, convocará Reunião 
Plenária, a fim de que a Comissão Especial de Eleição apresente ao Conselho Deliberativo as Chapas 
concorrentes, para a devida votação ( artigo 6º). 

 6) Constituídas as chapas e publicadas na imprensa, haverá votação em Sessão Plenária, a qual 
ocorrerá nas dependências da sede da A.P.L.,  Praça Barão do Rio Branco, 22 – Centro, no dia 29 de 
outubro de 2015, às 19h30, com o maior número de acadêmicos possível. Se houver uma única chapa 
inscrita, a votação poderá ser feita por aclamação. A posse da nova Diretoria será feita no dia 18 de 
dezembro de 2015. 

      Pindamonhangaba, 02 de outubro de 2015. 

             Alberto Marcondes Santiago 
        Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 234/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 234/15, que cuida de “aquisição de aparelhos de ar 
condicionado para o prédio da Secretaria de Educação e salas do setor de infectologia, Secretaria 
de Saúde e Assistência Social”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens/lotes): ESPER & 
FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA EPP (04); HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP (02, 05); NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME (01, 03).
Pindamonhangaba, 09 de outubro de 2015.

PREGÃO RP Nº. 106/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 106/15, que cuida de “aquisição de materiais de expediente 
para consumo da Administração geral e gestão da educação, e materiais que compõem o kit escolar 
dos alunos da rede municipal de ensino”, a Autoridade Superior, ante manifestação da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos anexa aos autos, nega provimento à intenção de recurso manifestado em 
ATA pela empresa Multifacil Comercial Ltda. ME, mantendo o resultado do certame inalterado, e 
assim, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra, em favor das empresas (itens-
valor unit.): BIGNARDI INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFADOS LTDA (04-4,15); 
COMERCIAL CENTER VALLE LTDA (10-2,50; 11-5,46; 13-0,75; 17-11,80); FRANCISCO DOS 
SANTOS PAPELARIA ME (16-19,60); HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP (14-
0,43; 15-0,43); KAZAN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (12-0,16; 18-3,85); 
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI (8-8,85; 9-2,00)_; PARCO PAPELARIA (2-0,89; 
7-0,36); REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI (1-10,31); RIVALDO 
VALERIO NETO (5-1,48; 6-3,50); ITEM FRACASSADO (03).
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 145/2015
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. 145/15, referente à “contratação 
de empresa especializada para realização de evento, como simpósio, treinamentos e reuniões, 
incluindo espaço físico e alimentação. Aplicação: Setor de Infectologia, verba PAM (Programa 
de Ações e Metas)”, com encerramento dia 06/11/15 às 08h e abertura às 08h30. 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, 14 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 224/2015

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. 224/15, referente à “contratação 
de empresa especializada para fornecimento e entrega de lanches, para atender à necessidade 
da Secretaria de Governo”, com encerramento dia 06/11/15 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, 14 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 273/2015

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. 273/15, referente à 
“aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, madeiramento e construção para serem utilizados 
no acabamento do vestiário da quadra coberta do Mantiqueira”, com encerramento dia 13/11/15 
às 08h e abertura às 08h30. 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, 14 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 274/2015

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. 274/15, referente à “contratação 
de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado para realização 
de exames de análises para o setor de hematologia, com o fornecimento de todos os reagentes 
e insumos necessários para os exames, ao laboratório municipal de Pindamonhangaba”, com 
encerramento dia 13/11/15 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, 14 de outubro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2015

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 registro de preço nº. 276/15, 
referente à “aquisição de medicamentos”, com encerramento dia 09/11/15 às 08h e abertura às 
08h30. 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, 14 de outubro de 2015.
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Vinte e seis mulheres 
concorrem ao título de

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Vinte e seis mulheres 
que vestem manequim 
acima de 44 vão concor-
rer, nesta sexta-feira (16), 
ao título de Miss Plus Size 
Pindamonhangaba.

O concurso, primei-
ro do gênero na cidade, é 
promovido por Allan Fer-
nandes e Célia Lima. Se-

gundo os organizadores, a 
ideia é fazer mais que um 
concurso de beleza. “Du-
rante a preparação para 
o desfi le, as fi nalistas par-
ticiparam de diversas ati-
vidades, como workshops 
de beleza e palestras so-
bre saúde e bem-estar, 
com diversos profi ssio-
nais, como professores 
de educação física, psi-

cólogos, maquiadores, 
cabeleireiros, etc. Isso 
porque, apesar de ser vol-
tado para mulheres acima 
do peso, nossa iniciativa 
preza sempre pela busca 
da qualidade de vida e da 
saúde”, garante Allan Fer-
nandes.

As candidatas serão 
avaliadas por seis jurados, 
entre eles Eduardo Arau-

ju, o criador dos concur-
sos de Miss Plus Size no 
Brasil. As três vencedoras 
receberão diversos brin-
des e premiações em di-
nheiro, além da faixa e da 
coroa.

A grande fi nal será na 
sexta-feira, às 20 horas, 
no Teatro Galpão. Os con-
vites para o desfi le já fo-
ram esgotados. Laurinda Tatiana

Samara

Michele

Edmara

Evelyn Ana Maria Tamires Juliana Patrícia Marcela

Jéssica Josiane Rodrigues Thayla Raquel Luana

Edna Sandra Mônica Adriana Sônia

Josiane Fortes Daniele Sabrina LilianBruna

Miss Plus Size
Allan 
Fernandes 
e Célia 
Lima são os 
organizadores 
do evento
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www.sp.gov.br

#PitchGovSP
Você pode ajudar o

nosinovar
serviços públicos ao cidadão

Em um mundo em constante mudança, o Governo do Estado 

de São Paulo quer a sua ajuda para prestar serviços públicos 

inovadores. Se você tem uma startup (MEI, EI, ME ou EPP) e ideias 

na cabeça, acesse o site e conheça o PitchGovSP.

 

Você pode apresentar projetos para melhorar os serviços 

públicos em educação, saúde ou outras soluções inovadoras 

que facilitem a vida do cidadão – seja por meio de um aplicativo 

de celular, seja por mudanças em processos de governo. 

Sua ideia pode virar uma política pública no maior Estado do 

País. As ideias selecionadas serão adotadas e amplamente 

divulgadas. Ajude o Governo do Estado a prestar serviços 

cada vez melhores. 

Participe! As inscrições já estão abertas e vão até 

o próximo dia 18 de outubro. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Para saber mais, acesse www.pitchgov.sp.gov.br

Governo
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