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Diversas lojas do Shopping Pátio Pinda estão com vagas 
de emprego temporário para o período das festas de fi m de 
ano. Com tendência de crescimento acima da média, a di-
reção do empreendimento espera que volume de vendas au-
mente cerca de 30% este ano em relação ao mesmo período 

de 2014, por isso a necessidade da contratação de mão de 
obra extra. Segundo coordenador regional da AD Shopping, 
João Martinelli, alguns lojistas já iniciaram a contratação 
de funcionários, que podem até ser efetivados dependendo 
do desempenho do profi ssional e das condições de mercado.
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Lojas do shopping abrem 
novas vagas de emprego

Tatiana Rodrigues é Miss Plus Size

Pinda busca 
melhorias na 
agricultura 
familiar

Os agricultores de Pinda-
monhangaba participam de 
uma palestra sobre sanidade 
em agricultura familiar nesta 
quarta-feira (21), às 14 horas, 
no Polo Regional Vale do Pa-
raíba – Apta. O objetivo do 
encontro é diagnosticar pro-
blemas fi to e zoosanitários, 
para proteger a vida e a saú-
de humana e animal de riscos 
com contaminantes, agrotó-
xicos, doenças, aditivos, toxi-
nas, pestes e organismos cau-
sadores de doenças.

Entre 2014 e 2015, Pin-
damonhangaba já promoveu 
outras iniciativas no segmen-
to, como plantas aromáticas e 
medicinais, qualidade do lei-
te: mastite clínica–prevenção 
e controle da doença, benefi -
ciando mais de 660 pessoas.

CASA 
TRANSITÓRIA 
PROMOVE 
ALMOÇO SÍRIO

História homenageia ‘127 anos’ de  Cícero Prado

BANDA GOSTOSO 
VENENO TOCA 
NO JANTAR 
DANÇANTE DOS 
SALESIANOS

RACIONAIS MC’S 
FAZEM SHOW NA 
SEXTA-FEIRA

Tatiana Rodrigues 
superou outras 25 
candidatas e foi 
eleita Miss Plus Size 
Pindamonhangaba na 
semana passada. Ela 
terminou a competição, 
realizada no Teatro Galpão, 
com um ponto a mais que 
Bruna Marques, que foi 
eleita a Primeira Princesa. 
O título de segunda 
princesa foi para Ana 
Maria da Silva.

Além da faixa, coroa 
e o direito de defender a 
cidade na fase estadual 
do Concurso Miss Plus 
Size, Tatiana ganhou 
diversos brindes, um book 
fotográfi co e premiação em 
dinheiro.

As vencedoras: Bruna Marques 
(1ª Princesa), Tatiana Rodrigues 
(Miss Plus Size) e Ana Maria 
Silva (2ª princesa)

Mateus Marx
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Currículos 
devem ser 
levados às 
lojas do 
shopping
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ARISTÓTELES  E  VIRTUDE 
Aristóteles foi um gran-

de sábio grego, discípulo 
de Platão, mas que discor-
dava dos elementos mís-
ticos do seu grande Mes-
tre, principalmente do 
conceito de que o conhe-
cimento do mundo não 
pode ser alcançado pelos 
sentidos. Portanto, para 
ele, devem-se valorizar as 
investigações paulatinas 
e gradativas do cientista, 
e, o conhecimento exige, 
acima de tudo,vivências, e 
que o ponto primordial da 
fi losofi a deve ser os senti-
dos, e o consequente  pro-
cesso de experiência.

No que diz respeito às 

virtudes, para esse sábio, 
elas são qualidades que 
nos ajudam a viver bem, 
uma conquista,  sem som-
bra de dúvidas, de real 
importância e defi nida 
pela natureza do homem. 
Interessante é notar que 
ele empregou um termo 
grego muito específi co: 
“eudaimon” pra designar 
“viver bem”, que foi tra-
duzido para nós como si-
nônimo de felicidade. Que 
seria então a “virtude” ou 
um “ser virtuoso”? No en-
tendimento de Aristóteles 
seriam então traços de ca-
ráter moralmente bons, o 
que complicaria mais ain-

da a situação, visto que a 
fi losofi a ainda tem difi cul-
dades para colocar esses 
parâmetros. Seriam, em 
termos gerais as escolhas 
livres em conformidade 
com o verdadeiro bem 
do homem? Não pode-
mos nos esquecer de que, 
para ele, a aquisição do 
conhecimento moral só se 
alcança com o processo vi-
vencial.

A virtude da sabedoria 
prática nos auxilia a ten-
tar saber o que é “certo” 
em cada situação; ora, se 
fazemos escolhas “bem“ 
o que para Aristóteles, se-
ria viver virtuosamente, 

uma vez que sentimos e 
escolhemos nos momen-
tos certos, com motivos 
certos e de maneira certa 
com vistas ao BEM. E o 
que será o BEM? Será que 
os fatos procedem assim? 
Certamente, não! Temos 
que considerar que tudo 
é muito dinâmico, os va-
lores são mutáveis, as cir-
cunstâncias se alteram, 
adquirem novos contor-
nos. Essa mesma virtude 
da sabedoria remete-nos 
a um conhecimento práti-
co de como viver uma boa 
vida. Para isso, torna-se 
imperioso que eu tenha 
a capacidade de compre-

ender a minha situação e 
de como agir nela sem me 
prejudicar e nem prejudi-
car o meu próximo.

Dessa maneira, vamos 
concordar com Aristóte-
les que a compreensão 
ética não é uma disciplina 
a ser ensinada; as regras 
e princípios rígidos são 
muito difíceis de ser apli-
cados, de maneira clara, 
em situações reais. Daí, 
ser importante procurar-
mos entender a procura 
do meio-termo do grande 
fi lósofo em pauta, quando 
ele diz que a ação virtuosa 
é intermediária, para não 
agirmos ou “de mais” ou 

“de menos”, ante as ex-
periências que a vida nos 
apresenta. Ao fazermos 
refl exões sobre VIRTUDE, 
nunca é tarde para coloca-
mos que é algo mutável 
de acordo com o meio e o 
momento histórico, como 
podemos observar em re-
lação à castidade na era 
vitoriana e nos tempos ho-
diernos. E tem mais: não 
nos esqueçamos que mui-
tas virtudes, tais como: 
coragem, lealdade, são 
refl exos da natureza hu-
mana universal, isto é, a 
vida lança-nos no mesmo 
desafi o.Viver é enfrentar 
desafi os!

Dados da OMS – Organização Mundial 
de Saúde – apontam que não apenas as 
emissões de motores a diesel são cance-

rígenas; contudo, agora temos uma dúvida signi-
fi cativa sobre sua real atuação nas estradas após o 
recente escândalo do uso de diesel nos EUA e Eu-
ropa.

Hoje, a poluição do ar é o maior risco à saúde no 
mundo, causando 3,7 milhões de mortes prematu-
ras a cada ano. O transporte representa um papel 
principal nesta poluição. Enquanto o mundo busca 
como resolver o problema de emissões do trânsi-
to, já há uma solução viável disponível que poderia 
reduzir a poluição do ar enquanto poupa muitas 
vidas.

Embora a febre dos carros a gás tenha passado, 
isso entre 15 e 10 anos atrás, só parece ser hoje sua 
real valorização.

O gás automotivo – GLP como combustível – é 
um produto alternativo, limpo, seguro e convenien-
te. O gás automotivo é de fato um dos melhores se-
gredos guardados do mundo. Como exemplo, em 
Tóquio, no Japão, 90% dos taxis circulam com gás 
automotivo; na Turquia, 46% dos carros particu-
lares são abastecidos com GLP, melhorando dras-
ticamente a qualidade do ar e reduzindo emissões 
de CO2.

Enquanto o gás automotivo vem sendo desen-
volvido com sucesso em algumas partes do mun-
do, como Japão, Coreia do Sul e Turquia, para citar 
apenas alguns, o enorme potencial mundial deste 
combustível ainda permanece inexplorado. 

Às vezes a questão passa a ser governamental. 
O Brasil, por exemplo, não vai estimular a utiliza-
ção do gás porque ele precisa de ‘preparo’, ganhar 
valor adicionado proveniente das refi narias. Como 
temos pouca, muito pouca, refi naria, é melhor não 
incentivar os consumidores a utilizar o elemento. 
Desta forma, o  Governo quer propaganda maciça 
no etanol (álcool), pois temos enormes plantações 
de cana e condições de ‘lapidar’ o produto.

É tudo uma questão de foco e capacidade para 
atender a demanda. Não estamos aconselhando 
ninguém a correr em uma ofi cina e falar assim: “Ei 
chefe, põe cilindro e transforma em motor a gás”.
Queremos apenas a conscientização de cada cida-
dão: sendo gasolina, diesel, álcool ou gás o ideal é 
ser menos poluente. 

Em outras palavras, não precisa mudar a forma 
de trabalho do motor do seu carro, mas uma revi-
são e um fi ltro já ajudam, e muito, a emitir menos 
poluentes. 

A outra mão

Utilização de gás automotivo é 
menos pior que diesel e gasolina

‘Salesianos’ promove jantar 
dançante ‘Baile Dom Bosco’

ALMOÇO SÍRIO 
NA CASA 
TRANSITÓRIA

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo realiza nes-
te domingo (25), a partir 
das 12h30, mais uma edi-
ção do ‘Almoço Sírio’, com 
comidas típicas a R$ 39,80 
o quilo.

Os convites estão sendo 
vendidos antecipadamen-
te, com desconto, na sede 
da instituição. Mais infor-
mações entrar em contato 
pelo telefone 3642-6277.

A Casa Transitória fi ca 
na rua Guaratinguetá, 555, 
Crispim.

Racionais MC’s fazem 
show em Pinda

O Instituto Salesianos de 
Pindamonhangaba pro-
move, em sua quadra, 
neste sábado (24), a partir 
das 21 horas, o jantar dan-
çante ‘Baile Dom Bosco’.  

Um cardápio foi feito 
especialmente para o bai-
le: entrada de frios, prato 
principal com strogonoff  
de carne ou frango e sala-
da verde.

Para animar, a banda 
Gostoso Veneno faz apre-
sentação.

Os convites individuais 
estão sendo vendidos por 
R$ 50 na Psiu Vídeo, que 
está situada na avenida 
Albuquerque Lins. 

Maior grupo de rap do 
Brasil, os Racionais Mc’s 
farão um show em Pinda-
monhangaba nesta sexta-
feira (23) , às 23 horas, na 
Arena 101.

Os Racionais se torna-
ram famosos na década 
de 90 com a música ‘Di-
ário de um Detento’, que 
ganhou vários prêmios e 
críticas positivas.

 Os ingressos são ven-
didos na loja Neto Jeans 
(3645-7215) e no Rei das 
Esfi has e Pizza – Moreira 
César (3637-2234).

Festa de São Judas chega à 2ª semana
A 32ª festa em home-

nagem a São Judas Ta-
deu continua esta sema-
na, sempre às 19 horas, 
na quadra do Lar, que re-
cebe missa, atrações re-
ligiosas e culturais, além 
de praça de alimentação. 

Confi ra a 
programação 

Quarta-feira (21) - 
Missa com padre João Ga-
briel e animação do Coral 
São Francisco.

Quinta-feira (22) – 
Missa com dom Carmo e 
animação do Grupo Davi.

Sexta-feira (23) – 
Missa com padre Tequi-
nho, animação com Gru-
po do Ditão e show com 
Banda Dallas.

Sábado (24) – Mis-
sa das crianças com frei 
Diego, animação com 
Pastorinhos de Fátima e 
show com Rafi nha.

Domingo (25) – 

Missa sertaneja com frei 
Laércio, animação com 
grupo São Francisco e 
show com Musak.

Segunda-feira (26) 
– Missa com padre Vi-
cente, animação com 
Walmir e Juliana e show 
com Bruno e Yago.

 Terça-feira (27) – 
Missa com frei Laércio, 
animação com o grupo 
Romilda e show com 
Monte Bel e Daniel.

QUARTA-FEIRA (28) 
DIA DA FESTA  

Missa com frei Laér-
cio e frei Diego, anima-
ção do Coral Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso 
e show com Valquíria e 
Banda.

O Lar São Judas Ta-
deu fi ca em frente ao 
Bosque da Princesa. 
Mais informações pelo 
telefone 3642-1975.

Divulgação
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cotidiano
Lojas do Pátio Pinda estão com 
vagas abertas para fim de ano 

Com a chegada do Papai Noel 
no início de novembro e o clima 
de Natal esquentando, lojistas 
se preparam para o aumento de 
fluxo de consumidores nos me-
ses finais de 2015.

As festas de fim de ano estão 
se aproximando e, com elas, a 
busca das pessoas pelos presen-
tes para familiares e amigos. Com 
expectativa de aumento de fluxo 
de 30% no Shopping Pátio Pinda 
nos últimos meses de 2015, as lo-
jas do empreendimento reforçam 
ainda mais as suas equipes para o 
atendimento ao público.

Mais de 30 vagas já estão 
abertas em diversas lojas, como 
Di Gaspi, Nina Kids e Chilli Be-
ans, nos mais variados segmen-
tos, entre eles roupas, calçados, 
perfumaria e alimentação. “Até 
o fim do ano novas contratações 
devem ocorrer, pois essa é uma 
época importante para o setor”, 
destaca o coordenador regional 
da AD Shopping, João Marti-
nelli. 

As vagas são para vendedor 
e caixa. Os interessados devem 
procurar as lojas portando cur-
rículo.

cidade busca 
melhorias na 
agricultura 
familiar

O Polo Regional Vale do 
Paraíba – Apta/SAA fará 
palestra para Apresenta-
ção de Ações Integradas 
da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento 
por meio do Prosaf – Pro-
grama de Sanidade em 
Agricultura Familiar, no 
Vale do Paraíba. O evento 
acontece nesta quarta-fei-
ra (21), às 14 horas. 

A Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento, 
por meio do IB – Instituto 
Biológico, em parceria 
com a Apta Regional, Cati 
– Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral, 
Cooperativas e Associa-
ções de Produtores, vêm 
desenvolvendo ações para 
transferir conhecimento 
e gerar tecnologias nas 
áreas de sanidade animal, 
além de melhorias nos 
quesitos vegetal e ambien-
tal. As palestras abordam 
diversos temas relaciona-
dos aos principais proble-
mas fito e zoosanitários, 
para proteger a vida e a 
saúde humana e animal, 

de riscos contaminantes, 
doenças e outros danos; e 
ainda têm como objetivo 
principal promover a sani-
dade e a sustentabilidade 
da agricultura familiar 
paulista. 

Em Pindamonhanga-
ba, já foram realizadas 
algumas palestras como 
as referentes às plantas 
aromáticas e medicinais, 
qualidade do leite: mastite 
clínica–prevenção e con-
trole da doença, ambas na 
Apta Regional da cidade. 
No período de março de 
2014 a setembro de 2015, fo-
ram atendidas 660 pessoas 
entre produtores e técnicos.

O Polo Regional do Vale 
do Paraíba, onde acontece 
a palestra de apresenta-
ção, fica na avenida Dr. 
Antônio Pinheiro Júnior, 
4.009, bairro Ponte Alta. 

Para confirmar presença 
e mais informações pelos 
telefones: (12) 3642-1164 
/1812 /1823 e (12) 3648-5588 
ou pelos emails polovaledo-
paraiba@apta.sp.gov.br, 
nitc-vp@apta.sp.gov.br.

cuidados com rebanho e plantações serão destacados

empreendimento tem obtido grande crescimento no volume de vendas

tatiana rodrigues é 
eleita miss Plus size

tatiana 
rodrigues 
foi coroada 
pelo criador 
do concurso 
miss Plus 
size no 
brasil, 
eduardo 
arauju, e 
pela miss gay 
Pinda, alanna 
cyber

AiAnDrA AlveS MAriAnO
* * *

A jovem Tatiana Rodri-
gues, de apenas 21 anos, foi 
eleita Miss Plus Size Pinda-
monhangaba, na última sex-
ta-feira (16) e representará  a 
cidade no Concurso Miss Plus 
Size São Paulo 2016.

ela foi escolhida entre 26 
concorrentes, na competição 
que aconteceu no Teatro Gal-
pão e contou com a presença 
do criador do Concurso Miss 
Plus Size no Brasil, eduardo 
Arauju, que foi um dos jura-
dos.

Tatiana Rodrigues recebeu 
a coroa e a faixa após derro-
tar, por um ponto, a segunda 
colocada, Bruna Marques, que 
foi eleita a Primeira Princesa. 
Ana Maria da Silva ficou com 
o título de Segunda Princesa 
Plus Size.

Também receberam fai-
xas a Miss Simpatia, Daniele 
Tavares, escolhida pelas pró-
prias concorrentes; e a Miss 
virtual, Samara lemes, eleita 
pelo público nas redes sociais.

Tatiana se mostrou bas-
tante surpresa com o título e 
prometeu representar bem a 
cidade na fase estadual. “re-
almente eu não esperava ven-
cer, porque eram 26 mulhe-
res lindas e todas poderiam 
vencer o concurso. Se eu pu-
desse, repartiria a coroa e da-
ria um pedaço para cada uma 
dessas mulheres incríveis. 
Como não posso fazer isso, 
vou honrá-las representando 
a cada uma delas e a nossa 
cidade no Miss Plus Size São 
Paulo, da melhor maneira 
possível”, garantiu.

Para os organizadores do 
evento, Allan Fernandes e Cé-

lia Lima, esse foi o primeiro 
de muitos outros concursos 
do gênero. “Foi o primeiro 
concurso Plus Size em nos-
sa cidade, mas acredito que 
foi um marco. Temos muitos 
projetos e outras coisas estão 
por vir”, assegurou Célia. 

Já Fernandes enfatizou 
o clima de amizade entre as 
concorrentes. “esse concurso 
foi uma lição de vida, de au-
toestima e de esportividade. 
não havia competição e sim 
uma grande união entre to-
das, para defender a beleza 
feminina, independentemen-
te das medidas”, disse.

Além da faixa, coroa e o 
direito de defender a cidade 
na fase estadual do Concurso 
Miss Plus Size, Tatiana rodri-
gues ganhou diversos brindes, 
um book fotográfico e premia-
ção em dinheiro.

Mateus Marx

Divulgação
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PINDAMONHANGABA

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Relembrando um grande benfeitor do município

Este soneto, pu-
blicado na edi-

ção de 29/10/1944 do 
jornal Tribuna do Nor-
te, tendo seu autor se 
identifi cado apenas pe-
las iniciais XX, home-
nageava o Dr. Cícero 
Prado pela passagem de 
seu aniversário. Reve-
lava o autor  que fi zera 
o soneto inspirado em 
uma conversação que 
intencionalmente ouvi-
rá à porta da materni-
dade de Pindamonhan-
gaba, cuja denominação 
homenageava o grande 
Dr. Cícero  responsável 
pela sua construção.  

Tendo como fon-
te  www.jbcultura.com.
br/gde_fam/pafg261.
htm, encontramos o dia 
21 de outubro de 1888 
como sua data natalí-
cia,   dado que revela 
que nesta quarta-feira 
completam-se 127 anos 
de seu nascimento. Daí 
a razão da página de 
história desta edição  
ser    dedicada a sua  me-
mória. Ainda que nossa 
pena insista em enve-
redar-se pelas trilhas 
da exaltação aos  seus 
grandiosos feitos como 
desbravador das terras 
de Coruputuba, terra 
histórica que, segundo 
o historiador Waldomi-
ro Benedito de Abreu, 
“se trata de topônimo 
puramente pindense, 
originado de palavra 
semelhante, não cons-
ta na língua tupi”, num 
dos pólos mais produ-
tivos do estado na épo-
ca, nossa homenagem 
destaca o grande Cícero 
Prado enquanto gran-
de benfeitor do povo 
de Pindamonhangaba. 
Aqui é oportuno separar 
o Cícero Prado conhe-
cido como ‘capitão das 
indústrias’,  responsá-
vel pelo surgimento da 
maior fábrica de papel 
da América do Sul (cuja 
continuidade nas mãos 
de outras lideranças, 
conduziram aquilo que 
restou dela a um triste 
fi m em dias atuais), do 
doutor fazendeiro, ho-
mem do campo, cultiva-
dor da terra. 

O grande cultivador 
de arroz às margens do 
rio Paraíba;  sócio do 
Conde Mattarazzo na 

instalação de uma fe-
cularia que aproveita-
va extenso mandiocal; 
o transformador do 
município em ‘capital 
agrícola do Vale do Pa-
raíba’, que em 1965, por 
indicação  da Sociedade 
Brasileira de Agrono-
mia, recebeu da Confe-
deração Rural Brasileira 
o Mérito Agrícola – Se-
tor da Lavoura, fato que 
o consagrou pela alta 
contribuição da econo-
mia rural brasileira.

 Benfeitor do povo
A construção da pri-

meira maternidade de 
Pindamonhangaba foi 
apenas mais uma das 
inúmeras benfeitorias 
concedidas ao municí-
pio pelo Dr. Cícero Pra-
do. Com relação a essa 
preocupação que tinha 
com o bem estar do 
povo desta cidade que 
adotou como lar, seu 
nome também ilustra 
a galeria dos célebres 
provedores da Santa 
Casa local, missão que 
desempenhou em 1946 
liderando a 12ª prove-
doria da entidade.  

Seu envolvimento com 
a resolução de problemas 
e carências municipais fa-
ziam dele uma luz, uma 
esperança. Sua participa-
ção no desenvolvimento 
da região do Distrito de 
Moreira César, seu talen-
to empreendedor pro-
porcionou trabalho para 
quem queria trabalhar. 
No campo ou em sua 
fábrica, trabalhar com 
Cícero era renumera-
ção garantida no fi nal 
do mês para sustento de 
inúmeras famílias.  

Tal qual seu homôni-
mo, o Cícero (Marcus 
Tullius) da Roma antiga, 
ele foi das mentes mais 
versáteis e empreen-
dedoras. Conta-nos o 
poeta João Martins de 
Almeida (1918-1969) 
na crônica denominada 
‘Coruputuba’ (Vultos de 
Pindamonhangaba – 
1ª série – Gráfi ca Tupy 
Ltda. Editora, Rio de 
Janeiro-1957), que ao 
instalar  uma das má-
quinas em sua fábrica, 
um ilustre engenheiro 
alemão  lhe adiantou 
que seu maior proble-
ma seria a manutenção 
de técnicos para operar 

a tal máquina, fi caria 
muito oneroso a renova-
ção dos contratos, pois 
o pessoal que operava 
aquele tipo de máquina 
na Alemanha ganhava 
muito bem. Sorrindo, 
respondeu-lhe o Dr. Cí-
cero: “Já pensei nisso. 
Olha aquele menino. 
Será meu futuro técni-
co de fabricação. É vivo, 
curioso e inteligente”. E 
o engenheiro esboçou 
sorriso irônico: “O se-
nhor então espera subs-
tituir técnicos alemães 
por leigos em máqui-
nas?”.

Além de ter como 
princípio fundamental 
não cometer nenhuma 
arbitrariedade contra 
os trabalhadores, ele, 
como dizia Martins de 
Almeida, sabia selecio-
nar valores, descobrir 
auxiliares efi cientes e 
ciosos do dever.

Em artigo publicado 
em uma edição do ex-
tinto jornal Sete Dias, a 
de 9/3/1969, o jornalis-
ta Aníbal Leite de Abreu 
(1921-1996) destaca que 
instituições de caridade 
e de assistência social 
de Pindamonhangaba 
“eram sempre aqui-
nhoadas por ele, atra-
vés de substanciosos 
auxílios”. Revelava  o 
jornalista que  o Dr. Cí-
cero visitava com fre-
quência a Santa Casa 
local e instituições de 
amparo assistencial a 
crianças e a idosos. Ia 
para conhecer-lhes as 
difi culdades e suavizá-
las com sua ajuda. Ten-
do certa vez recebido 
em sua casa, em Coru-
putuba, as órfãs do Lar 
da Criança Irmã Júlia, 
quando “de mãos dadas 
com as meninas parti-
cipava de brinquedos 
e de cantigas de roda, 
mostrando e explican-
do-lhes as curiosidades 
guardadas com tanto 
zelo em sua bela resi-
dência”.

A passagem de Cíce-
ro da Silva Prado (1988 
– 1968) pelas terras da 
Princesa do Norte deve 
ser cultuada e inesque-
cível. Foi um grande co-
laborador nas adminis-
trações municipais ao 
longo das décadas em 
que esteve por aqui.

Fábrica de Coruputuba foi primeira 
oportunidade de emprego para muitos

Cícero da Silva Prado - 21/10/1988 – 13/3/1968 – 
Galeria dos Provedores da Santa Casa de Pindamonhangaba

Maternidade Dr. Cícero Prado, a primeira de Pindamonhangaba, 
conforme foto do álbum de San Martin

Dr. Cícero da Silva Prado
Irmã, fui tão feliz, está criança,
tão pobre, representa irmã querida,
um pedaço de mim, da minha vida,
traduzindo porém muito esperança!

Um consórcio infeliz, cruel me lança
às ruas... quase mãe, vi-me perdida;
nesta casa porém, achei guarida...
“Depois da tempestade vem bonança”.

A quem eu devo, irmã, agradecer
o dulçor de ver, sempre como agora
meu fi lho a quem julguei que ia morrer?

Tinha a freira o olhar para o céu voltado.
“Primeiramente a Deus minha senhora,
e depois ao Doutor Cícero Prado.” 

Arquivo TN

Arquivo TN

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

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador 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

Divisão De ComuniCação/CvP

Vereador

ricardo 
Piorino

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

O vereador Osvaldo Ma-
cedo Negrão – Professor 
Osvaldo (PMDB) solicitou, 
através do requerimento 
1.613/2015, a realização 
de uma Audiência Pública 
neste dia 21 de outubro, 
às 19 horas, para tratar 
das medidas tomadas pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, com relação à 
reestruturação na Rede de 
Ensino do Estado.

O vereador quer discutir 
com a população, os profes-
sores, a APEOESP e a Di-
reção Regional de Ensino, 
sobre o que foi noticiado 
pelos meios de comuni-
cação, de que o Governo 
promoverá a separação, em 
prédios diferentes, dos anos 
do ensino fundamental e 
médio.

Na opinião do Edil, tal 
medida promoverá uma 
considerável desorgani-
zação na rede de ensino, 
acarretando assim, o fecha-
mento de várias escolas de 
nosso município, trazendo 
problemas às famílias que 
possuem filhos em diferen-
tes etapas de ensino.

Por solicitação do vereador 
Professor Osvaldo 
Câmara realiza Audiência 
Pública da Educação

Vereador quer discutir com a população 
as medidas tomadas pelo GoVerno do estado 

com relação à reestruturação na 
rede estadual de ensino

“Esta medida poderá ter 
como consequência diver-
sos problemas na educação 
de nossos estudantes, que 
terão que percorrer uma 
distância mais elevada até 
suas escolas comprometen-
do todo o seu futuro pela 
falta de ensino e estudo, 
expondo assim nossas 
crianças e jovens a perigos 
constantes”, destaca o par-
lamentar.

O vereador Professor 
Osvaldo faz questão de 
ressaltar a importância da 
realização desta Audiência 
Pública, pois hoje a preten-
são do Governo visa aten-
der mais as necessidades 
administrativas e financei-
ras do Estado, do que as más 
consequências que serão 
trazidas aos estudantes, 
professores, funcionários, 
pais e a toda a comunidade 
que será afetada com essa 
reestruturação.

Foram convidados para 
esta Audiência as autori-
dades da Rede Estadual e 
Municipal de Ensino, bem 
como os funcionários das 
escolas e toda a população.

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

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou, por 
unanimidade, na sua 37ª Sessão Ordinária, realizada no dia 19 
de outubro, o Projeto de Lei n° 118/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a nomenclatura das unidades escolares 
para Escola Municipal de Educação Infantil”.

De acordo com a justificativa do projeto, a proposta visa 
alterar os nomes das unidades escolares da Rede Municipal de 
Ensino, adequando-as de acordo com a proposta a Secretaria de 
Educação e Cultura, fundamentada na Deliberação do Conselho 
Estadual de Educação.

As escolas municipais que ministram aulas de Educação 
Infantil para crianças de 4 a 5 anos de idade e o curso de Ensi-
no Fundamental de nove anos, relativo aos anos iniciais, serão 
classificadas como Escola Municipal.

O segmento de creche para crianças de 0 a 3 anos e para a 
seção de pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, receberão 
o nome de Centro Municipal de Educação Infantil.

O segundo projeto que constou da Ordem do Dia, o Projeto 
de Lei Complementar n° 03/2015, também de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera dispositivo da Lei Complementar n° 09, 
de 16 de dezembro de 2008, que institui o Código de Edifica-
ções de Pindamonhangaba”, foi adiado por 15 dias a pedido do 
vereador Martim César (DEM), para maiores esclarecimentos.

A única inclusão na Ordem do Dia, o Projeto de Lei 136/2015, 
da Prefeitura que “Autoriza o Executivo Municipal a executar 
obras e serviços em propriedade particular decorrentes de inter-
venções necessárias ao desassoreamento do Ribeirão Barranco 
Alto”, foi aprovado por unanimidade.

O projeto tem o objetivo de realizar obras de desassoreamento 
numa extensão de 1.100m no Ribeirão Barranco Alto, que teve 
seu leito original desviado por terceiros há cerca de 30 anos, sem 
a devida autorização dos órgãos ambientais.

O trecho desviado corre paralelamente a avenida das Rosas, 
no bairro Vale das Acácias, cuja derivação está causando insta-
bilidade na avenida e, problemas aos moradores da região, com 
riscos às residências e aos que transitam pela via.

Em consulta ao DAEE sobre a possibilidade de retificação do 
ribeirão, cujo antigo leito está claramente definido, a Adminis-
tração Municipal foi informada que deverá entrar com o pedido 
de outorga para realizar a obra, já que é a principal interessada, 
e que será necessária a devida autorização da família Shinoda, 
proprietária da área a ser desassoreada.

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou solicita-
ção ao prefeito, com cópia ao DER – Departamento 
de Estradas de Rodagem, para que estudem a pos-
sibilidade de instalar na rodovia Amador Bueno da 
Veiga e na rua Alcides Ramos Nogueira, uma faixa 
de pedestre elevada, para a segurança dos pedestres, 
principalmente os que acessam o condomínio Real 
Ville, a Câmara de Vereadores e o Fórum.

De acordo com o vereador, o fluxo de veículos 
é grande nos dois sentidos pela rodovia vindo de 
Taubaté e na Alcides Ramos Nogueira, sentido 
Taubaté.

“As pessoas que trabalham próximos à Câmara, 
o Fórum e o condomínio Real Ville chegam a ficar 
até dez minutos esperando para atravessar com se-
gurança no local. Uma faixa elevada, como a que 
instalaram em frente ao condomínio Splendore, vai 
possibilitar uma travessia com mais segurança”, 
diz o vereador.

Estrada Pinda – Lagoinha
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao 

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

Segundo o vereador Martim César, este local tem 
um trânsito intenso e a ponte é estreita, até por ser 
construção antiga. Com o fluxo de veículos e as 
residências próximas, o alargamento da ponte dará 
mais segurança aos que por ali transitam.

Parque das Palmeiras
O vereador Martim Cesar também pede para que 

a Administração envie o “cata treco”, ou instale de 
uma caçamba no bairro Parque das Palmeiras. 

De acordo com vereador, os moradores estão 
utilizando um matagal para descartar o entulho, 
o que vem provocando a proliferação de animais 
peçonhentos que coloca em risco as residências 
próximas.

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) encaminhou 
à Secretária de Saúde, o re-
querimento 1.628/2015, de 
15 de outubro, em que reitera 
o pedido de informações so-
bre os problemas ocorridos 
com a falta de atendimento 
no Distrito de Moreira César.

Novamente o vereador 
recebeu diversas ligações e 
mensagens pelas redes so-
ciais com pedidos de ajuda 
quanto ao precário atendi-
mento no P.A. de Moreira 
César, ocorridos neste final 
de semana.

“Mais uma vez a popula-
ção reclama do atendimento 
na área de saúde em Moreira 
César. Solicito à Secretária 
e a Diretora do PA, informa-

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) está 
demonstrando muita satisfa-
ção com a ampliação do ESF 
(stratégia da Saúde da Família) 
do bairro Araretama/Nova 
Esperança. O órgão foi inau-
gurado em 1993 pelo então 
Diretor da área de Saúde do 
Município, o hoje vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi.

Ele também ficou alegre e 
satisfeito pela denominação 
escolhida para ESF, com a 
homenagem ao Dr. Ajuricaba 
Teixeira Brasão. “Foi um 
grande amigo e profissional. 
Foi ele que me fez o convite 
e me deu oportunidade há 38 
anos de vir trabalhar na função 
de ginecologista obstétrica em 
Pindamonhangaba”, enfatizou 
o Dr. Marcos Aurélio Villardi.

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

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 participou da 
Sessão Solene comemora-
tiva ocorrida na Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba.

Roderley Miotto 
reitera melhorias na 
saúde de Moreira César

ções com relação à quantida-
de de médicos que teriam que 
efetuar atendimento no local, 
a real situação ocorrida neste 
fim de semana e no dia a dia. 
Aproveito a oportunidade 
para, mais uma vez, cobrar 
da Secretária, a instalação 
de um Laboratório de Aná-
lises, no distrito de Moreira 
César”. 

O vereador destaca a ne-
cessidade deste laboratório, 
pois muitos saem de suas 
casas em jejum e chegam 
a pegar dois ônibus, para 
realizar os exames no cen-
tro da cidade. “Precisamos 
melhorar a saúde no distrito 
e trazer comodidade aos mo-
radores”, conclui o vereador 
Roderley Miotto.

Dr. Marcos Aurélio demonstra 
satisfação com ampliação do 
ESF Araretama/Nova Esperança

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

esf leVará mais saúde e qualidade de Vida aos 
moradores do araretama e do noVa esperança

O parlamentar alega que 
a ampliação e a reforma que 
foram feitas irão trazer muitos 
benefícios e conforto para a 
população daquela região e 
de bairros adjacentes. Entre 
as reformas estão os novos 
revestimentos; colocação de 
azulejos; ampliação de am-
biente externo que atenderá a 
farmácia; sanitários adaptados 
para pessoas portadoras de 
necessidades especiais; cons-
trução de mais um sanitário 
para o público, além de pintura 
externa e interna do ambien-
te e a remodelação de parte 
elétrica e hidráulica. “Fiquei 
muito satisfeito com todas 
essas obras, porque a  saúde é 
sempre prioridade”, concluiu 
o vereador Dr. Marcos Aurélio 
Villardi.

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

Vereador roderley Miotto

as escolas receberão o nome de “escolas 
municipais” e as creches e pré-escolas 

serão chamadas de “centro municipal de 
educação infantil”

Projeto de Lei aprovado 
pela Câmara permite 

alteração de nomes de 
unidades escolares de 

Pindamonhangaba
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LEI Nº 5.825, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015

Dispõe sobre a alteração, exclusão e 
inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de 
Medidas e Ações nos Anexos V, VI, Anexos 
de metas fiscais dos Demonstrativos I, III e 
VII da Lei nº 5.680, de 15 de julho de 2014, 
que fixa a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2015.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Os Anexos V, VI, Anexos de 
Metas Fiscais dos Demonstrativos I, III e VII 
da Lei nº 5.680, de 15 de julho de 2014, que 
fixa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2015, ficam alterados conforme 
os Anexos V, VI, Anexos de metas fiscais dos 
Demonstrativos I, III e VII, inclusos, passando 
a fazer parte integrante daquela lei.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos em 14 de outubro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONhANgABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.826, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015
Dispõe sobre a alteração da Estimativa das Receitas Orçamentárias no Anexo I, alteração, exclusão 
e inclusão de Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Ações nos Anexos II e III e da Estrutura 
Orçamentária no Anexo IV da Lei nº 5.583, de 12 de novembro de 2013, alterada pela Lei nº 5.712, 
de 07 de outubro de 2014, que institui o Plano Plurianual para o período de 2014/2017. 
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Os Anexos I, II, III e IV da Lei nº 5.583, de 12 de novembro de 2013, alterada pela Lei nº 
5.712, de 07 de outubro de 2014, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017,  
ficam alterados pelos anexos I, II, III e IV, inclusos, passando a fazer parte integrante daquela lei.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  14 de outubro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 14 de outubro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Edital dE ConvoCação

assEmblEia GEral ordinária E Extraordinária

A Igreja TEMPLO SAGRADO DE JESUS com CNPJ: 17.152.006/0001-87, convoca todos os 
membros para sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 03 de 
novembro de 2015, na Sede da Igreja, na Avenida José Augusto Mesquita, 80, Distrito de Moreira 
Cesar, Município de Pindamonhangaba - SP CEP 12440-010, às 20:00 horas afim de tratar de:

Assembleia Ordinária:
-Eleição de Diretoria;
-Aprovação de Balanço de 2014;

Assembleia Extraordinária:
-Alteração de Endereço; 

Pindamonhangaba, 20 de Outubro de 2015.

Jorge luiz vandalete
CPF 363441868-01
Pastor Presidente

ComUniCado
A Empresa R. N. TAVARES SUCATAS ME, inscrita no CNPJ n.º 08.471.722/0001-36, 
estabelecida a Rua Bananal, nº 70, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, pede 
o comparecimento do funcionário ANTONIO CEZAR JUSTINO FERREIRA, portador 
da CTPS n.º 88405 serie 374 SP, admitido em 01/02/2015, ausente desde 01/02/2015, 
no prazo de 24 horas, pela segunda vez consecutiva, visto fato de já haver solicitado 
seu comparecimento.

FUndo dE PrEvidÊnCia mUniCiPal
dE PindamonHanGaba

==============================================================
ConvoCação Para a 10ª rEUnião do ConsElHo dE administração
==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 10ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas do dia 
28 de outubro do ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
b) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2015.

sidervan luiz alves
superintendente do FPmP

                                     PrEFEitUra mUniCiPal dE PindamonHanGaba 
                                                       Estado dE são PaUlo 

PORTARIA INTERNA Nº 9.636, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24/02/2015, NOMEIA os senhores: Luciana de 
Morais Magalhães (Presidente), Fernanda Cristina Pedersoli e Lorival Vighy Almeida (membros), 
para comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para 
apurar condutas inadequadas do servidor Antonio Florêncio Alves Neto, advogado municipal, 
matrícula nº 848761, lotado no Departamento de Jurídico Fiscal e Administrativo, conforme relatado 
nos Processos nºs 29316/15 e 29302/15.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2015.

vito ardito lerário
Prefeito municipal

Edson macedo de Gouvêa
secretário de administração

GAB/SAJ

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 ! ! !

liCEnça da CEtEsb

roGama indÚstria E ComÉrCio ltda EPP. torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Instalação Nº 3002579 e requereu a Licença de Operação para 
Desinfestantes domissanitários, fabricação de, sito à AVENIDA ALEXANDRINA DAS 
CHAGAS MOREIRA, 964, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA/SP.


