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Prefeitura investe na saúde
e entrega UBS do Ipê II
Divulgação

Os moradores do Terra dos Ipês II
e região vão receber a UBS – Unidade
Básica de Saúde “Benedito Marcelino
da Silva”, nesta quarta-feira (28), às
20 horas.
O prédio, de 730m² de área construída, possui espaço para sala de espera, farmácia, salas de inalação, de
curativos e de procedimentos clínicos,
além de sanitários acessíveis e sete
consultórios médicos. Segundo a Secretaria de Saúde, a UBS contará com
os serviços de atendimento básico,
que são: clínico geral, pediatria, ginecologista, procedimentos de enfermagem, entre outros.
PÁGINA 3

UBS ﬁca na avenida das
Grevíleas e é resultado de
parceria entre Prefeitura e
Governo Federal

Asfalto na travessa das
Palmeiras beneﬁcia moradores
Os moradores da Vila São Benedito e região vão receber as obras
de asfalto da travessa das Palmei-

ras nesta quarta-feira (28), às 18
horas. Entre a travessa e vielas
próximas são cerca de 2 mil m² de

pavimentação, que garantem tranquilidade e conforto a centenas de
pessoas.

RUAS VOLUNTÁRIO
VITORIANO
BORGES E
DR. FREDERICO
MACHADO SERÃO
INTERDITADAS
PÁGINA 5

PÁGINA 5
Divulgação

Centro comunitário do ‘Laerte Assumpção’
garante lazer e eventos à população
O Centro Educacional Municipal do Laerte Assumpção, popularmente conhecido como centro comunitário, será entregue aos moradores do loteamento nesta terça-feira (27), às 19 horas. Localizado na
avenida Manoel Teixeira de Souza, o espaço contempla salão principal com palco, copa, área de serviço, vestiário, sala de depósito, arquivo, dois sanitários e sala multiuso, dentre outros.
PÁGINA 3

PRAZO PARA
SOLICITAR
ISENÇÃO DE
IPTU TERMINA
QUINTA-FEIRA
PÁGINA 5

JUDÔ OBTÉM
DESTAQUE
EM TORNEIO
REGIONAL
ESPORTES 8

TERÇA-FEIRA
20º
NUBLADO E PANCADAS DE
CHUVA. MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

25º
UV 13
Fonte: CPTEC/INPE
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Supérﬂuo é primeiro que sai

13º e participação nos lucros e
resultados devem ajudar economia
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Escoteiro Levi ‘visita’
Lar São Vicente de Paulo
O Grupo Escoteiro Levi realizou
ação social no Lar São Vicente de
Paulo no sábado (24). Durante a
visita, jovens escoteiros e sêniores,

sob a orientação de adultos escotistas, realizaram entrega de doação de
fraldas geriátricas; visita aos idosos
internos do Lar; compartilhamentos

de experiências de vida; distribuição de lanches; entoação de músicas
épicas em rodas de viola e limpeza
do local.
Divulgação

Divulgação

O

elevado índice de inﬂação do país, quase de
10% (dez por cento), tem feito o brasileiro
mudar hábitos de vida. Como não é possível
lutar contra o aumento dos preços, a única saída para o
povo é evitar o consumo.
Para isso, obviamente, são cortadas algumas despesas, porém outras são mantidas. Segundo levantamento
do IBGE – Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas, cerca de 80% da população tem evitado gastar
dinheiro com determinados produtos e serviços, como
vestuários, decoração, lavar carro, pet shop e lazer. Parte desse montante, na casa dos 45%, é devido a uma situação econômica já instaurada; o restante está optando pelo não consumo para poupar as ﬁnanças.
Para economistas, a escolha do brasileiro é boa e também ruim para o Brasil. O lado negativo é que haverá aumento nos estoques, redução da demanda de produção
das empresas/indústrias, retração comercial, dentre outros – características que não ajudam em nada a melhorar
ou, ao menos, aliviar, o conturbado momento econômico.
Pela visão positiva, a prudência e a cautela do povo
fazem com que o número de endividados não aumente,
o que seria muito ruim, pois elevaria ainda mais a taxa
de juros, faria o povo recorrer a empréstimos e ﬁnanciamentos e geraria muita dívida nas famílias.
Bom, nesta análise bem ‘em cima do muro’, não nos
restam conselhos a dar ao leitor. Cada um pode fazer um
exame de consciência e avaliar se realmente precisa daquele bem ou serviço, se pode deixar para depois, se o valor está correto, se tem condições de pagar etc. Para nós,
o importante é que a ação seja feita com determinação e
segurança e que não venha a comprometer o futuro.
De qualquer modo, estamos quase em novembro e
faltam menos de 60 dias para o Natal – a principal época
para o comércio e para as contratações de ﬁm de ano – e a
economia ainda não deu sinais robustos de recuperação.
Contudo, é de se esperar que as parcelas de 13º salário, as PLR – participação de Lucros e Resultados, ou
outros bônus similares ajudem os trabalhadores a dar
um UP na economia.
Esperamos que sim.
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Cemitério Municipal encerra
obras e recebe limpeza
Até quarta-feira (28),
o Cemitério Municipal
estará aberto das 7 às
17 horas, para que as famílias possam realizar
a limpeza nos jazigos.
Nesta quinta-feira (29)
e na sexta-feira (30), a
Prefeitura entrará para
realizar a última limpeza, conhecida como
‘pente ﬁno’, ﬁnalizando
as melhorias no local
para o feriado de Finados, segunda-feira (2).
Até o dia 23, os munícipes puderam realizar as construções e reformas nos túmulos. A

Divulgação

equipe da Prefeitura está
no local, desde o início
de outubro, realizando a
manutenção geral, como
conserto de calçadas, retirada de vegetação, caiação e pintura.

R EGISTRO CULTURAL

A partir do dia 31 de
novembro, o cemitério
municipal terá horário
especial de funcionamento, das 6 às 18 horas. Mais
de 20 mil pessoas estão
sendo esperadas no local.

Dupla que
tentava explodir
caixa é presa

A Polícia Militar prendeu,
no sábado (24), uma dupla
que estava se preparando
para explodir um caixa eletrônico. Por meio de denúncia anônima, uma equipe policial se deslocou, por volta
das 17 horas, até a agência
situada na rua dos Andradas,
centro, e surpreendeu os
homens que preparavam os
equipamentos para o furto,
que ocorreria de madrugada.
Encaminhados ao 1º DP,
foi constatado que os criminosos são de Joinville-SC e
têm passagens pela polícia.
No quarto de hotel onde estavam hospedados, foram
encontrados diversos equipamentos utilizados para
essa prática.
O caso segue sendo investigado e os criminosos estão
à disposição da justiça.

ALTAIR FERNANDES

PLENÁRIA SOLENE DA APL SERÁ NESTA SEXTA-FEIRA
Devido à mudança do feriado de 28 de outubro – Dia do Servidor Público - para sexta-feira (30), a direção da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras ainda não deﬁniu o local para a realização da plenária solene marcada para esta sexta-feira, às 20 horas, e que
ocorreria no salão de eventos do Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Horário e programação permanecem os mesmos e a APL divulgará o
local na edição da Tribuna de quarta-feira (25). A programação constará do seguinte:

APRESENTAÇÃO MUSICAL

A animação musical caberá aos alunos da Fasc-Faculdade Santa Cecília (coordenação da acadêmica professora Jaqueline Bigaton).

HOMENAGEM
O homenageado do mês
será o professor José Wadie
Milad. Relembrará passagens sobre a vida do inesquecível professor de desenho do
Instituto de Educação, atual
Etec João Gomes de Araújo,
o acadêmico romancista e
também professor, Ricardo
Estevão.

Arquivo TN

Professor José Milad será
relembrado em plenária da APL

Acadêmica professora Elaine e seus
alunos da EE Professora Ismênia

Fundação Dr. João Romeiro

APRESENTAÇÃO
DE LIVRO
A acadêmica vice-presidente da APL, Juraci de
Faria fará a apresentação
de mais uma obra poética de sua autoria, o livro
“Memorial do Monastério”, com poemas da autora e iluminuras de Marina
Oliveira

Livro de Juraci homenageia Teresa D’Ávila (1515 –
2015), conhecida como Santa Tereza de Jesus

SARAU - MEMÓRIAS DA INFÂNCIA
Divulgação

MÉRITO ATHAYDE MARCONDES

Arquivo TN

E na quinta-feira passada aconteceu mais um
sarau promovido pela APL
em sua sede no Palacete
Tiradentes (praça Barão
do Rio Branco, 22- centro).
Desta vez o evento foi um
agradável reencontro com
reminiscências da infância
(alusão ao Dia das Crianças
comemorado em 12 de outubro). A coordenação foi
da acadêmica professora

Será concedida a honraria
Medalha do Mérito Athayde
Marcondes, conforme Decreto Legislativo 03/2013,
requerimento 2.243/2013,
ambos de autoria do vereador José Carlos Gomes Cal,
como ocorre anualmente em
comemoração ao aniversário
de nascimento de Athayde
Marcondes (11/10/1863 –
13/9/1924) patrono da cadeira nº13 de membro titulares. Este ano a agraciada será
a acadêmica autora de obras
relacionadas ao resgate da

Elaine Santos. A professora
levou alunos do 9º A e B,
da Escola Estadual Professora Ismênia Monteiro de
Oliveira, e conta que estiveram envolvidos na organização os estudantes: Ana
Júlia, Gabriel Napier, Júlia
e Isabele; declamaram: Ana
Paula (Casimiro de Abreu),Gabriela (poema de autoria
dela mesmo), Amanda (Vinicius de Moraes. As alunas

EXPEDIENTE

Arquivo TN

Medalha do Mérito Athayde
Marcondes agora será concedida
à escritora Júlia San Martin

história de Pindamonhangaba, professora Júlia San
Martin Boaventura.

Isabele e Júlia cantaram.
Também estiveram presentes dois alunos da professora Elisabete Isidoro, da Escola Estadual Professor José
Milad, sendo que um deles
(infelizmente não temos os
nomes dos alunos) também
declamou. Pela APL declamaram os acadêmicos: Rhosana Dhalle, Alberto Santiago, Juraci de Faria e Elaine
Santos.

Tribuna do Norte

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

TRIBUNA NA NET
www.tribunadonorte.net
www.jornaltribunadonorte.com.br
contato@tribunadonorte.net

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

27 de outubro de 2015

3

cidade
Prefeitura inaugura
uBS no terra doS iPêS ii
A comunidade do Terra dos
Ipês II e região receberá a Unidade Básica de Saúde “Benedito
Marcelino da Silva”, na Alameda das Grevíleas. A cerimônia
será nesta quarta-feira (28), às
20 horas.
A obra é uma parceria entre
a Prefeitura de Pindamonhangaba e o Governo Federal, por
meio de emenda parlamentar
de Ricardo Berzoini. A denominação foi dada pela lei 5.720, de
autoria do vereador Carlos Eduardo Moura “Magrão”.
A UBS está localizada num
terreno de 2.422,44m² e tem
730,97m² de área construída,
além de estacionamento interno. O valor final do convênio ficou em R$ 947.549,36.
A unidade conta com espaço
para sala de espera, farmácia,
salas de inalação, de curativos
e de procedimentos médicos,
além de sanitários acessíveis e

Divulgação

A UBS irá beneficiar os moradores do Terra dos Ipês II e região
sete consultórios.
De acordo com as informações da secretária de Saúde, a

UBS da Terra dos Ipês II contará com os serviços de atendimento básico, que são clínico

geral, pediatria, ginecologista,
procedimentos de enfermagem, entre outros. Com a

inauguração do novo espaço,
haverá a descentralização do
serviço, que atualmente é realizado apenas na unidade da
Vila São Benedito.
A secretária destaca que a
proposta de descentralização é
extremamente importante, tendo em vista que a UBS da Vila
São Benedito entrará em um
processo de reforma, adequação
e ampliação. Na unidade da Terra dos Ipês II serão atendidos os
moradores do próprio bairro e
entorno.
Ela esclarece que neste momento não será ampliada a
oferta de serviço, ou seja, não
haverá maior número de consultas. No momento, praticamente o mesmo médico que
atende a Vila atenderá na Terra dos Ipês e, posteriormente,
a Prefeitura contratará mais
médicos, por meio de concurso
público.

‘Laerte assumpção’ recebe centro comunitário
Divulgação

Os moradores do loteamento residencial Laerte Assumpção e região recebem, nesta terça-feira
(27), o centro educacional municipal - conhecido popularmente como centro comunitário. A
inauguração está marcada para
as 19 horas e contará com a pre-

sença da população e autoridades municipais. O centro educacional fica na avenida Manoel
Teixeira de Souza, 501. O projeto
tem área construída de 368,30m²
e contempla copa, área de serviço, vestiário, salão principal com
palco, sala de depósito, arquivo,

Campanha Natal Solidário
beneficia entidades
A campanha “Natal So- Padre Vita; Projeto Creslidário”, promovida pelo cer; SOS; Amor Exigente e
Fundo Social de Solidarie- Jataí.
dade, com o apoio da PreDe acordo com o coorfeitura, arrecada doações denador do Fundo Social
de brinquedos para serem de Solidariedade de Pindadistribuídos às entidades monhangaba, o objetivo
assistenciais. As criandeste ano é arrecadar 20
ças beneficiadas serão as mil brinquedos. Além das
atendidas pelas seguintes entidades, as crianças das
instituições: Associação famílias cadastradas no
São Gabriel; Associação Conselho Municipal de
Amar; Casa da Amizade; Assistência Social também
Casa do Caminho; Lar
serão beneficiadas.

As caixas para doação
estão distribuídas em prédios públicos e nas empresas apoiadoras da campanha. As faculdades também
incentivam esta atividade
e colocaram caixas em
suas instituições para que
os alunos e colaboradores
possam fazer as doações.
Toda a população pode
colaborar com as entidades da cidade doando
brinquedos.

dois sanitários e sala multiuso. Na
área externa, estacionamento com
piso intertravado, iluminação com
postes, muro e grade na frente no
prédio.
O investimento total da Prefeitura, somando as adequações do terreno, foi de R$ 627.815,58.

EDITAL

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba,
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
convocados
a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 5ª Reunião Ordinária 2015,
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba,
cuja pauta vem a seguir:
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 5ª Reunião Ordinária 2015,
cuja pauta vem a seguir:

Abertura

Hino Nacional Brasileiro
Aberturade Pindamonhangaba
Hino Municipal
Pauta

Hino Nacional Brasileiro
Hino Municipal de Pindamonhangaba

• Leitura Ata da 3ª Reunião Ordinária
• Leitura Ata daPauta
2ª Reunião Extraordinária
• Leitura Ata da 4º Reunião Ordinária.
• Regimento Interno Leitura Ata da 3ª Reunião Ordinária
Leitura Ata daImaterial,
2ª Reunião Extraordinária
• Preservação do Patrimônio
Cultural e Arquitetônico do Mercado Municipal de
Pindamonhangaba, Apresentação
final
e posterior votação. ( comissão mercado municipal )
 Leitura Ata darelatório
4º Reunião
Ordinária.
• Igreja Matriz, Nossa
Bom Sucesso, descupinização.
 Senhora
Regimentodo
Interno
• Bosque da Princesa,
 Revitalização.
Preservação do Patrimônio Imaterial, Cultural e Arquitetônico do Mercado Municipal
• Feira de Antiguidadesde
e Pindamonhangaba,
catalogo fotográfico
e Histórico
( Rhosana
Dalle, Conselheira)
Apresentação
relatório
final e posterior
votação. ( comissão
mercado municipal )

Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro Cesar, 33, Centro, Pindamonhangaba – SP
 Igreja Matriz, Nossa Senhora do Bom Sucesso, descupinização.
Data: 03/11/2015 as 18:30
Bosque2dahoras.
Princesa, Revitalização.
Tempo estimado de duração:


Feira de Antiguidades e catalogo fotográfico e Histórico ( Rhosana Dalle, Conselheira)

Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural
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Roderley Miotto pede medidas Dr. Marcos Aurélio demonstra Martim Cesar sugere
urgentes para a segurança nos satisfação com ampliação do
passagem sob a Via Dutra
ESF Araretama/Nova Esperança para atender moradores
centros esportivos
E stratégia dE s aúdE da F amília lEvará
do bairro do Una
mais qualidadE dE vida aos moradorEs
a rarEtama

E do

N ova E spEraNça

Divisão

De

D i v i s ão

De

C o m u n i C a ç ã o / Cv P

do

Vereador
roderley
M i o tt o

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) encaminhou o requerimento
nº1.677/2015, ao Prefeito,
com cópia aos Secretários
de Administração e de Esportes, solicitando medidas
para que sejam sanados os
problemas de vandalismo
que a cidade vem enfrentando nos centros esportivos
dos bairros.
Há cerca de dois meses,
no centro esportivo do Cidade Nova, vândalos além
de utilizarem a piscina,
quebraram o patrimônio
público. Só nesta última
semana o centro esportivo
do Araretama foi invadido
duas vezes. Foram quebrados e danificados equipamentos que são de uso da
própria população.
Infelizmente estes vân-

dalos não respeitam a
própria comunidade, os
vizinhos e até, muitas vezes, seus próprios filhos
que fazem uso do espaço
para práticas de atividades
físicas.
“Encaminhei o requerimento, solicitando maior
atenção quanto aos equipamentos de segurança.
É preciso instalar nestes
espaços cerca elétrica,
alarmes e câmeras de monitoramento. Infelizmente,
só no Araretama o prejuízo
chega a R$ 7 mil, como
informou o Secretário de
Esportes e a população está
com as aulas suspensas.
Espero que meu pedido seja
atendido e sejam instalados
os equipamentos com a máxima urgência”, conclui o
vereador Roderley Miotto.

V ereador d r . M arcos a urélio V illardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) está
demonstrando muita satisfação com a ampliação do
ESF (Estratégia da Saúde da
Família) do bairro Araretama/
Nova Esperança. O órgão foi
inaugurado 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.

Fale com o vereador:

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 ambiente externo que
atenderá a farmácia; sanitários adaptados para pessoas
portadoras de necessidades
especiais; construção de
mais um sanitário para o
público, além de pintura externa e interna do ambiente
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.

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Professor
Ricardo Piorino alerta
Osvaldo cobra solução Administração na demora
por tomada de decisões
do Executivo sobre os
“C oNtrataçõEs dE médiCos E
alagamentos no Santana
mElhorias Na Estrutura da saúdE

referida obra estava em
abertura de processo
licitatório, tendo em
vista que já foram protocolados dois requerimentos: nº 3.227/2013,
que teve como resposta
o Ofício nº 074/14, que
a Secretaria de Obras
estava elaborando estudos e adequando os
projetos para a priorizar
a execução da obra, e
o nº 1.735/2014, como
resposta o Ofício de nº
1.968/14, que o projeto
relacionado a referida
obra, encontrava-se em
fase final para o processo licitatório.
O v e r e a d o r P r o f es sor Osvaldo já pediu
por diversas vezes à
Secretaria de Obras e
Serviços, uma resposta
com a data e a previsão
do início das obras.
“Este mês se iniciam as
fortes chuvas e, sempre
ocorrem os alagamentos
das casas que ficam na
parte baixa, pedimos
uma solução rápida em
prol dos moradores desta
rua afetada”, finaliza
o vereador Professor
Osvaldo.

dEpENdEm dE açõEs imEdiatas ”

Durante a Sessão ocorrida no último dia 15 de outubro,
o vereador Ricardo Piorino (PDT) cobrou uma postura
da Administração pela demora nas contratações de médicos e outras melhorias na área da saúde, incluindo as
inaugurações dos prédios recentemente construídos, que
serão utilizados na área.
Segundo o vereador, “a Casa de Leis deu todo o suporte
que o Prefeito precisava para as melhorias necessárias na
Saúde, todavia, o Executivo está lento e temeroso para
a tomada de suas decisões, sem qualquer fundamento
sólido que pudéssemos aceitar, deixando a população
numa situação difícil e insuportável”.
Centro Comunitário/Bonsucesso
No último dia 16 de outubro foi inaugurado o Centro
Comunitário do bairro Bonsucesso, que foi denominado
de “Frei Sérgio Stachera” – Projeto de Lei n° 33/2015,
de autoria do vereador Ricardo Piorino.
“Fico satisfeito por ter atendido um pedido feito também pelo próprio Frei Sérgio quando em vida, que foi
um missionário que muito contribuiu pelo bairro e por
toda a nossa cidade, especialmente com o seu trabalho
de evangelização, atendendo diariamente dezenas de
pessoas”, comentou o vereador.
D iv is ã o

De

C omu n iC a ç ã o /CvP

Vereador
ricardo
Piorino

da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Reestruturação de Escolas
Estaduais proposta pelo
Governo de SP foi tema de
Audiência Pública
Na noite do último dia 21 de outubro, a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou, por solicitação do vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB), uma Audiência Pública para discutir a reestruturação das escolas da Rede
Estadual de Ensino.
Sob a presidência do vereador Professor Osvaldo, membro da Comissão de
Educação da Câmara, a audiência teve a participação da Diretora Regional de Ensino,
professora Gicele de Paiva Giudice; do Coordenador da APEOESP, professor Gerson
José Jório Rodrigues, do assessor Eduardo Kogempa, representando a Secretária de
Educação do município, Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena; dos vereadores Roderley
Miotto (PSDB) e Cal (PTB); além de professores, diretores de escolas, supervisores
de ensino, pais e alunos das escolas estaduais de Pindamonhangaba.
Em sua fala, a Diretoria Regional de Ensino, Professora Gicele, explicou a
proposta de reorganização da Secretaria Estadual de Educação. Segundo ela, a taxa
de natalidade caiu nos últimos 20 anos e há 10 anos, Pindamonhangaba contava com
cerca de 25 mil alunos em 33 escolas na rede pública de ensino. Hoje, conta com
apenas 15 mil nas mesmas 33 escolas, sendo 20 escolas mistas, com fundamental do
6º ao 9º ano e ensino médio e 13 escolas organizadas em um segmento único, ou seja,
ensino fundamental do 6º ao 9º ano e ensino médio separados.
A Diretora informou que um estudo da Secretaria de Educação detectou que as
escolas organizadas em segmento único tem aproveitamento escolar acima da média,
além do que, existem escolas em que a demanda é menor que a capacidade. Desta
forma, o Estado resolveu fazer esta reestruturação nas escolas, distribuindo os alunos
de forma a separar os segmentos fundamental e médio. Com isso, os alunos de algumas
escolas serão remanejados para outras, com até 1,5 km de distância de suas residências.
Em Pindamonhangaba, segundo a Diretora Regional, apenas duas escolas deixarão
de pertencer aos quadros da educação estadual: as escolas Yonne César Guaycuru
de Oliveira e Yolanda Vellutini, que por serem prédios pertencentes ao município
serão disponibilizados para a prefeitura, que poderá instalar uma creche, ETEC ou
FATEC. De acordo com estudos realizados, os espaços poderão abrigar cerca de 500
vagas, se o poder público municipal optar por instalar uma creche nestas unidades
escolares devolvidas.
A Diretora Regional de Ensino destacou que a Secretaria de Educação ainda
não concluiu este projeto e que devemos aguardar a conclusão desta reestruturação.
Para o Coordenador da APEOESP, professor Gerson Jório, esta reorganização
está deixando todo mundo preocupado, pais, alunos e professores. Ele pergunta:
“Qual o objetivo? É a melhoria da qualidade? É a melhoria pedagógica? Mas não se
vê nada de pedagógico, nada de melhoria de qualidade. O que a gente vê é números.
Este não é o momento, principalmente neste momento de crise, isso não tem objetivo
pedagógico”, afirma.
De acordo com o representante da Secretária Municipal de Educação, Eduardo
Kogempa, a secretaria está apreensiva porque não sabe o que vai acontecer, que está
aguardando a conclusão deste processo de reorganização, que ainda é um estudo e,
que venha para melhorar nossa educação. Pessoalmente, ele acha que poderia ser uma
decisão mais democrática, com a realização de audiências públicas regionais, como é
feito com o orçamento, para que a população e os professores pudessem opinar sobre
este projeto. Kogempa espera que todos sejam contemplados com uma escola melhor,
uma educação de qualidade.
A população se manifestou com relação aos problemas que serão acarretados com
estas mudanças, citando como exemplo, o caso de irmãos de segmentos diferentes, um
fundamental e outro médio, que vão juntos para a mesma escola. Com a reestruturação,
cada um vai estudar numa escola diferente. Também houve a participação de alunos que
manifestaram apoio ao novo projeto. Uma aluna relatou que estuda numa escola mista
e, que os estudantes do ensino fundamental acabam atrapalhando as aulas do ensino
médio, devido ao barulho e a bagunça frequente que as crianças normalmente fazem.
Ela afirma que a escola não tem espaço físico suficiente para suportar dois segmentos.
Ao finalizar o evento, o vereador Professor Osvaldo comentou que apesar das
dificuldades, não devemos desistir. “Temos que discutir a situação e compartilhar
as angústias. Só quem é educador, sabe a angústia de ser educador. Nós temos uma
realidade e, temos que brigar para mudar isso. Saúde e educação não se toca. Temos
sim, que transformar e educar nossos alunos. Essa é nossa obrigação como educadores”, concluiu.

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

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

Parque Lago Azul e o Distrito
Industrial da Dutra, saindo em
frente ao posto de combustível
Amaral, na Via Dutra.
O vereador Martim Cesar
justifica que a estrada não tem
benfeitorias, necessitando de
uma melhor infraestrutura,
como asfalto, guias e sarjetas,
iluminação pública, água e
esgoto e ciclovia, a fim de
proporcionar mais segurança e
promover uma nova opção de
acesso à Via Dutra.
Faixa elevada em frente
ao Condomínio Real Ville
O vereador Martim Cesar
enviou solicitação ao prefeito,
com cópia ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem,
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 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,
sentido Pindamonhangaba e
na Alcides Ramos Nogueira,
sentido Taubaté.
“As pessoas que trabalham
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 travessia com mais
segurança”, diz o vereador.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) fez uso da Tribuna na Sessão do dia
15 de Outubro, reiterando o requerimento nº
1.623/2015, solicitando
ao Ministério Público
do Estado de São Paulo,
tomar as devidas providências em relação a
inércia do Poder Executivo. O vereador destaca
que já se passaram dois
anos frente as constantes
cobranças e nenhuma
posição concreta foi
tomada a respeito dos
frequentes alagamentos
que ocorrem no bairro do
Santana e, que somente
uma ação do MP pode
resolver esta questão.
O Edil reiterou o requerimento nº 1.346/2015,
solicitando ao Executivo para que seja solucionado os problemas
com alagamentos que
ocorrem com as fortes
chuvas na rua Dr. Benedito Roberto Marques,
no Santana. Ele teve
como resposta o Ofício
nº1567/15, do Gabinete
do Prefeito, informando, novamente, que a

O vereador Martim Cesar
(DEM) enviou solicitação
ao prefeito pedindo estudos
junto aos órgãos competentes
e a Concessionária Nova Dutra, no sentido de viabilizar
uma passagem sob a Rodovia
Presidente Dutra, na altura do
Posto Amaral, continuação da
Estrada Municipal Sebastião
Vieira Machado.
De acordo com o vereador,
esta passagem se faz necessária,
pois os moradores do bairro
do Una ficam ilhados e tem
que realizar uma volta muito
grande para atravessar a pista
e acessar a cidade, bem como
os moradores que se dirigem da
cidade para o bairro, tem que se
deslocar até o primeiro trevo
de Taubaté, junto à rodoviária
nova, para retornar e acessar o
bairro do Una.
“A construção de uma passagem subterrânea sob a Via
Dutra vai facilitar o acesso para
os moradores do bairro do Una,
funcionários e clientes do Posto
Amaral, além de oferecer uma
nova possibilidade de acesso a
Pindamonhangaba”, destaca o
vereador.
Revitalização da Estrada
Municipal Sebastião
Vieira Machado
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Executivo
é a revitalização da Estrada
Municipal Sebastião Vieira
Machado, no bairro do Socorro, que inicia na rotatória do
Loteamento Colonial Village,
margeando o Loteamento

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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cidade
Divulgação

Travessa das
Palmeiras
recebe
pavimentação
Os moradores da Vila
São Benedito e região
recebem, oficialmente,
nesta quarta-feira (28),
as obras de pavimentação asfáltica da travessa
das Palmeiras. A inauguração está marcada para

as 18 horas e será realizada em frente ao número
500.
De acordo com informações da Secretaria de
Obras, foram 1.525m²
asfaltados na travessa,
além de 450m² nas vie-

Obras de pavimentação na travessa
das Palmeiras já foram encerradas

las do entorno. O investimento da Prefeitura foi
de R$ 60 mil em material,
pois a obra foi realizada
totalmente com mão de
obra própria, da equipe
da Usina de Asfalto. Além
da pavimentação, utili-

zando o método CBUQ
– Concreto Betuminoso
Usina a Quente, foram
feitas guias e sarjetas.
Antes do asfalto, a
equipe da Subprefeitura de Moreira César havia realizado as obras

rotatória do Cidade
nova ganha gramado
A Prefeitura de Pindamonhangaba continua realizando as obras
na rotatória do bairro
Cidade Nova, que dá
acesso ao viaduto das
Campinas. Quando for
finalizada, a rotatória
será acesso oficial da cidade e vai disciplinar o
trânsito no entorno.
De acordo com informações da Secretaria
de Obras, no momento,
a alça do viaduto está
com a base pronta e deverá ser pavimentada
em breve. Aguarda, so-

Rotatória vai organizar o trânsito naquela região

informou também que a
parte interna da rotatória foi totalmente urba-

nizada e, no momento,
está recebendo grama
no entorno.

EquiPE dE combaTE à
dEnguE rEaliza açõEs nos
bairros E no cEmiTério
Os profissionais da
Prefeitura de Pindamonhangaba estarão
realizando as ações

de combate à dengue
nos bairros e também no
cemitério. A equipe de
Controle de Vetores fará

visitação nas casas do
Araretama neste feriado e
também estarão no cemitério municipal.
Divulgação

agente de combate à dengue vistoria quintal

do a galeria com as bocas
de lobo, também com tubulação de 0,4m. A galeria também utilizou mão
de obra própria e teve o
investimento, com material utilizado, de cerca de
R$ 100 mil.

manutenção na via
férrea interditará ruas
Divulgação

mente, o remanejamento de quatro postes.
A Secretaria de Obras

de galerias na travessa,
somando 198 metros lineares de tubulação de
0,6m, somado aos 60
metros de ramal de uma
viela, com tubulação de
0,4m, e cerca de 30 metros de ramais interligan-

A equipe de Controle de Vetores fez todo o
saneamento ambiental, que é o controle
de insetos, escorpiões
e tratamento químico
nos focos do mosquito
no cemitério, e marcará presença neste local
também no Dia de Finados, para orientar
a população sobre os
cuidados para que não
haja mosquito da dengue no cemitério e nas
residências.
O combate ao Aedes aegypti é diário e a
colaboração dos moradores é essencial para
vencer esta luta. Em
apenas alguns minutos, é possível eliminar
os criadouros do transmissor da dengue.

A partir da próxima semana, a MRS Logística realizará a manutenção na
passagem da via férrea em
dois pontos da cidade. Por
isso, a Prefeitura, por meio
do Departamento de Trânsito, realizará algumas interdições de ruas e desvios,
organizando o fluxo de veículos.
Nos dias 3 e 4 de novembro, a partir das 7 horas, a
rua Voluntário Vitoriano
Borges será interditada em
toda a sua extensão. A interdição será a partir da rua
Eloy Chaves, após a rotatória, na esquina da padaria
e, no outro sentido, após a
rotatória do cemitério municipal, esquina com a rua
Francisco de Oliveira. As
demais vias permanecerão
liberadas.
Nos dias 10 e 11 de novembro, a partir das 7 ho-

ras, a rua Dr. Frederico
Machado também será interditada para manutenção
da via férrea. A interdição
será a partir da rotatória
da praça Barão Homem de
Mello, sentido linha férrea,
e, do outro lado, na rua dr
Frederico Machado, altura
do Sindicado dos Metalúrgicos, sendo que o acesso à
rua 7 de Setembro permanecerá liberado. As demais
vias também estarão com o
trânsito liberado.
Importante
destacar
que as interdições serão realizadas a pedido da MRS
Logística. O Departamento
de Trânsito da Prefeitura
alerta os motoristas para
que evitem os locais interditados o máximo possível, para prevenir maiores
transtornos e morosidade
no trânsito, principalmente
nos horários de pico.

Prazo para isenção
do iPTU termina
nesta quinta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba concede
isenção do IPTU - Imposto
Predial Territorial Urbano
- anualmente e os interessados em obter este benefício devem ficar atentos.
Termina nesta quinta-feira
(29) o prazo para fazer a solicitação no setor de Protocolo
da Prefeitura ou da Subprefeitura. O atendimento é realizado das 8 às 17 horas.
A isenção de IPTU de
Pindamonhangaba atende
as famílias que se enquadrem nos critérios da lei

nº 4.372, de 2005. Este
benefício é para àqueles
que possuam somente
um imóvel e nele sejam
residentes pessoas que
sejam aposentadas ou
pensionistas, com renda
não superior a R$ 971,10,
que representa 13 UFMP’s
- Unidade Fiscal do Município de Pinda; ex-combatentes, pessoas com
deficiência física ou mental e que morem crianças
legalmente adotadas ou
tuteladas, com idade não
superior a 18 anos.

DOcumentOs necessáRiOs PaRa sOlicitaçãO
- Carnê do iPTU de 2015 ou certidão de isenção do ano citado,
- rg e CPF, ou certidão de nascimento de todos os
moradores da residência,
- Comprovante de residência atualizado,
- Certidão de casamento ou óbito (se for o caso),
- Cópia do comprovante de renda (inSS) atualizado do
requerente (extrato bancário não será aceito),
- Comprovante de renda dos demais moradores,
- documento do imóvel do requerente,
- declaração de responsabilidade do proprietário, escrita de
próprio punho.
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CONSelhO geStOr DO CeU DAS ArteS

fUNDO De PreVIDÊNCIA MUNICIPAl
De PINDAMONhANgAbA

Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2015
tOMADA De PreçO Nº 011/2015

PregãO Nº 199/2015
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. 199/15, referente
à “aquisição de projetores multimídia (datashow), impressora multifuncional, máquinas
fotográficas digitais e fragmentadora de papel”, com encerramento dia 20/11/15 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, 26 de outubro de 2015.

==============================================================
CONVOCAçãO
==============================================================

CONVOCAçãO - 4° reunião Ordinária 2015
O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através deste
convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a quarta reunião ordinária do ano.
A se realizar no dia 27/11/2015 (terça feira) as 17:30, no Centro Comunitário do Vale das
Acácias, localiza Rua dos Cravos,240 Moreira Cesar.
Pauta:
1. Aprovação de Ata anterior;
2.andamento da aplicação no Mapeamento do Território;
3. Terceira “Esquenta de Mobilização do Ceu” dia 21/11.

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução
FPMP nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de
outubro de 2014, visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a todos os
servidores públicos estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO
PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 03 de novembro a 30 de dezembro de
2015.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá
suspenso seus pagamentos até a efetiva regularização.

Ranta B. Serra de C. Pimentel
Coordenadora do CGCA
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer comuniquem seus suplentes e
justifiquem sua ausência através do email:ceudasartes@pindamonhangaba.sp.gov.br

As devidas orientações e a ficha cadastral poderão ser obtidas no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 05 de Outubro de 2015.

PregãO Nº 220/2015

Sidervan luiz Alves
Superintendente do fPMP

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. 220/15, referente à
“contratação de empresa especializada para realização de manutenção em equipamentos
odontológicos e equipamentos de inaloterapia da municipalidade, pelo período de 12
meses”, com encerramento dia 20/11/15 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, 26 de outubro de 2015.
PregãO Nº 275/2015
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. 275/15, referente
à “contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados em
capacitação em nível básico para o curso ‘padaria artesanal’, para atender às unidades da
Cerâmica, Campinas, Moreira César”, com encerramento dia 16/11/15 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, 26 de outubro de 2015.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
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FORO
DE PINDAMONHANGABA
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
FORO DE
PINDAMONHANGABA
3° VARA
CÍVEL
3° VARA
Alcides
RamosCÍVEL
Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
Alcides Ramos
Nogueira, 780, .,- E-mail:
Real Ville
- CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
pinda3cv@tjsp.jus.br
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
E-mail:
pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário
de Atendimento
ao Público:- das
12h30min
às19h00min

SeCretArIA De eDUCAçãO e CUltUrA
DePArtAMeNtO De geStãO eDUCACIONAl

errAtA
Portaria nº 02 /2015 da Secretaria de Educação e Cultura, de 21 de Outubro de 2015.
Regulamenta o Processo de Remoção de Docentes.
Das Disposições Finais, art 8º, onde se lê: “... a realizar-se em 12/12/2015...”, leia-se: “... a
realizar-se em 02/12/2015...”
Pindamonhangaba, 22 de Outubro de 2015.

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL
DEDE
CITAÇÃO
EDITAL
CITAÇÃO
Processo
Físico
Processo
Físico
nº: nº:
Classe:
Assunto:
Classe:
Assunto:
Requerente:
Requerente:
Requerido:
Requerido:

Maria Aparecida Pedroso rocha Pena
Secretária de educação e Cultura

0009374-88.2008.8.26.0445
0009374-88.2008.8.26.0445
Procedimento
Ordinário
- Requisição
de Bem
Particular
Procedimento
Ordinário
- Requisição
de Bem
Particular
Município
de Pindamonhangaba
Município
de Pindamonhangaba
Diplomata Empresarial Sc Ltda
Diplomata
Empresarial Sc Ltda

PregãO Nº 279/2015
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. 279/15, referente
à “aquisição de projetor para uso nas unidades escolares municipais”, com encerramento
dia 17/11/15 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, 26 de outubro de 2015.
PregãO Nº 280/2015
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. 280/15, referente
à “contratação de empresa especializada em locação de ônibus para atender a eventos
culturais”, com encerramento dia 18/11/15 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, 26 de outubro de 2015.
PregãO regIStrO De PreçO Nº 282/2015
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 RP nº. 282/15, referente à
“aquisição de materiais elétricos necessários para o atendimento de manutenção de praças,
quadras, prédios públicos, ampliações em diversas obras e instalações festivas, conforme
solicitação do Departamento de Obras e Viação, por um período de 12 meses”, com
encerramento dia 23/11/15 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, 26 de outubro de 2015.
PregãO regIStrO De PreçO Nº 283/2015
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 RP nº. 283/15,
referente à “contratação de empresa especializada para fornecimento de galerias celulares
pré-moldadas de concreto armado (aduelas), conforme solicitado pelo Departamento de
Obras e Viação, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 23/11/15 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, 26 de outubro de 2015.
PregãO Nº 284/2015
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. 284/15, referente
à “contratação de empresa especializada para confecção de placas de aviso em chapa
galvanizada, conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com
encerramento dia 24/11/15 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, 26 de outubro de 2015.
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PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
hOMOlOgAçãO
PregãO regIStrO De PreçO Nº. 251/2015
A Prefeitura comunica que no PP RP nº. 251/15, que cuida de “contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor com reposição
de peças para as piscinas dos Centros Esportivos da SEJELP”, a Autoridade Superior,
devido à ausência de interessados, considera a presente licitação DESERTA.
Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2015.
PregãO rP Nº. 252/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 252/15, que cuida de “aquisição de placas de
(OS) com aplicação de adesivo vinil e dizeres a ser informado pelo prazo de 12 meses”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra, em favor da empresa (item-valor unit.): JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
(01-188,00; 02-213,00; 03-277,00).
Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2015.
PregãO Nº. 261/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 261/15, que cuida de “aquisição de cascata e tubo
de luz para atender à confecção da árvore de natal na Praça Monsenhor Marcondes, no
Prédio da Prefeitura e árvores”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a adjudicação do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): AG CALDAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS (01).
Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2015.
PregãO Nº. 262/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 262/15, que cuida de “contratação de empresa
especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos por um
período de 12 meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a adjudicação do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra, em favor da empresa (itens/lotes): MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A (01).
Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2015.

Extrato de Convênio nº 077/ 15
Processo Administrativo: 8881/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: auxilio – verba municipal
Prazo: 31/12/2015
Valor: R$ 14.662,41
Data de Assinatura: 16/10/2015
Extrato de Aditamento de Convênio nº 078 / 15
Processo Administrativo: 9485/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: auxilio – verba municipal
Prazo: 31/12/2015
Valor: R$ 4105,00
Data de Assinatura: 16/10/2015
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Pede por r. sentença seja integrado o imóvel ao patrimônio do Município de Pindamonhangaba,
com fulcro no artigo 1.276 do Código Civil, expedindo-se mandado para registro do cartório desta
Comarca. Da-se á causa o valor de R$ 1.000,00. E para que chegue ao conhecimento de todos, é
expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de outubro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
eStADO De SãO PAUlO
PORTARIA INTERNA Nº 9.637, DE 20 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 Alexandre de Jesus Silva, advogado municipal, matrícula
nº 849129, lotado no Departamento de Jurídico Fiscal e Administrativo, conforme relatado no
Processo nº 30346/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2015.

GAB/SAJ

Vito Ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de Administração

PAUtA PArA reUNIãO DO CONSelhO MUNICIPAl DA eDUCAçãO
DIA 29/10 ÀS 18:30 NO PALACETE
10 DE JULHO
•
APRESENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS
•
APRESENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
•
ENTREGAR O RELATORIO DA FALTA de VENTILADORES e MANUTENÇÃO e
BEBEDOURO NAS ESCOLAS.
•
LEITURA DO REGIMENTO INTERNO C.M.E
•
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES.

PrefeItUrA MUNICIPAl De PINDAMONhANgAbA
eDItAl De NOtIfICAçãO
CONtrOle 332/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
, responsável pelo imóvel situado a RUA WALDOMIRO ANTUNES, S/Nº, bairro ARARETAMA
inscrito no município sob a sigla SO230303003000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
1º da Lei 2.490 de 06/11/1990, alterada pela lei 5.379 de 26/04/2012.
rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

COMUNICADO
TECSOF-LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA ME com CNPJ:
01.573.607/0001-23, declara o extravio do Livro Diário nº 06 e 07 dos anos
2010 e 2011 respectivamente.

Lista de Presença - Assembléia Geral Extraordinária - A.A.C.A Projeto Crescer
Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2015


             
           




               
               






                     
                 


                    
               


                   











fls. 1

Nome

RG

1 Ana Maria de Oliveira Santos

6.616.440

2 Elizabete Aparecida dos Santos

23.898.917-3

3 Maria das Graças Moreira da Silva

29.104.264-8

4 Marilda de Oliveira Moreira

9.643.116-7

5 Antonio Carlos dos Reis

3.586.854-2

6 Araci Fátima da Silva

14.228.911-5

7 Benedito Francisco dos Santos

11.602.578-5

8 José Rogério Moreira

25.565.055-3

9 Ricardo Fabrício de Toledo

32.839-377-0

10 Bethi dos Santos Moreira

32.837.036-8

11 Analia dos Santos Ferreira

18.740.431

12 Ismael Donizeti Ferreira

14.206.799-4

13 Adilson dos Santos

15.901.130

14 José Alexandre Faria

18.846.706

Assinatura

Este documento foi assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Se impresso, para conferência
acesse
o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
informeFERREIRA
o processo
e o código CD0000000SV2S.
Este documento
foi assinado
digitalmente por HELIO APARECIDO
DE0009374-88.2008.8.26.0445
SENA.
Este documento foi assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0009374-88.2008.8.26.0445 e o código CD0000000SV2S.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0009374-88.2008.8.26.0445 e o código CD0000000SV2S.

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, a TP nº. 011/15, referente à
“contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para
execução de galerias de águas pluviais na Rua Manoel Teixeira de Souza no Loteamento
Laerte Assunção – Distrito de Moreira César”, com encerramento dia 13/11/15 às 09h e
abertura às 09h30. 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, 26 de outubro de 2015.

fls. 2

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

7

27 de outubro de 2015

cotidiano
Cidade realiza conscientização sobre
câncer de mama e de colo do útero
Neste mês de Outubro
a cidade promoveu uma
campanha para alertar as
mulheres sobre o câncer
de mama e colo do útero.
As atividades foram desenvolvidas em diversos
lugares e também nas unidades de saúde. O objetivo foi alertar as mulheres
para que procurem os serviços da saúde.
“Outubro Rosa” é uma
campanha promovida por
meio de parcerias entre a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher, Funvic - Fundação Universitária Vida
Cristã, com o apoio das
demais secretarias, departamentos municipais e

colaboradores.
Nesta
quarta-feira
(28), os profissionais da
unidade de saúde da Cruz
Grande realizarão ações
de conscientização no centro comunitário do Ribeirão Grande, com início às
8 horas. Na quinta-feira
(29), acontece o Mombaça
Rosa, a partir das 14 horas, no centro comunitário
do Mombaça, com várias
ações, tais como: zumba,
corte de cabelo, maquiagem, massagem, etc.
O encerramento da
campanha será nesta sexta-feira (30), quando haverá palestra e prevenção
no centro comunitário
Cícero Prado, em Moreira
César, com a Cooperativa
de Reciclagem de Pindamonhangaba.

Divulgação

Foram realizadas várias palestras para alertar as mulheres sobre a prevenção

Pinda prepara atividades
do “novembro azul”
A prevenção é uma atitude muito importante e
os homens devem ficar
atentos. Além do câncer de
mama, embora seja mais
comum nas mulheres, os
homens também podem
ter o câncer de próstata. A
partir desta terça-feira (3),
Pindamonhangaba iniciará a campanha ‘Novembro
Azul’, de prevenção da saúde do homem.

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Pindamonhangaba fará ações
específicas para que os
homens mantenham a
saúde em dia. Será um
mês inteiro dedicado à
prevenção. Os homens
poderão receber orientações nas unidades de
saúde e por intermédio
de panfletos que serão
distribuídos, verificar a

pressão arterial, fazer
atividade física, entre outras ações.
De acordo com a responsável pela campanha,
o público masculino poderá fazer vários tipos de
exames no Laboratório
Municipal e as unidades
de saúde estarão desenvolvendo ações preventivas, tal qual foi o “Outubro Rosa”.

Prefeitura orienta profissionais e
população sobre psoríase
A psoríase é uma doença que não é transmitida
por meio de contato físico.
Muitas pessoas sofrem com
isto e o diagnóstico não é tão
simples. Durante anos, alguns pacientes são tratados
de forma inadequada. Para
evitar que os moradores
da cidade sofram com isso,
a Prefeitura de Pindamonhangaba realizou a atualização dos médicos.
A divulgação e conscientização das pessoas

sobre a doença é importante e a cidade realizará,
nesta quinta-feira (29), a
conscientização sobre a
psoríase. Colaboradores
estarão na praça Monsenhor Marcondes, a partir
das 14 horas, fazendo a
distribuição de materiais
informativos.
Dia 29 de outubro é
a data mundial de conscientização da doença. A
psoríase é uma doença
inflamatória da pele, crô-

Vi mostra de melhores Práticas é sucesso
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura, realizou no sábado (24), a VI Mostra de
Melhores Práticas, com a
participação de todas as
unidades da Rede Municipal de Ensino, entre creches, escolas e projetos.
O evento teve apresentações culturais de dança,
música, capoeira, teatro,
entre outras, contando
com a participação das
crianças que estudam nas
turmas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e também dos professores e colaboradores
que atuam nas unidades
nos diversos bairros da cidade, além das exposições
das melhores práticas de
cada unidade.
De acordo com informações da Secretaria de Educação, o objetivo da Mostra
foi promover a divulgação
dos projetos desenvolvidos
pelas unidades, que abordam diferentes temas do
currículo e possibilitam a
contextualização dos conteúdos desenvolvidos na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Neste ano, foram 58
estandes com projetos relacionados à saúde, meio
ambiente, cultura, arte,
ciências e inclusão, além
de projeto específico sobre
sustentabilidade, apoiado
pela Novelis, e projeto específico sobre segurança,
apoiado pela Gerdau.
Além dos estandes, a
Educarte Brinquedoteca
e o Projeto de Educação
Ambiental “Casa Verde” disponibilizaram ao
público participante da
mostra brinquedos, jogos
e educadores para atenderem as crianças e famílias que prestigiaram o
evento.
Troca de experiências
Para a secretária de
Educação, o evento cumpriu seu objetivo com
grande sucesso. “Aqui
estão sendo apresentados os melhores projetos
desenvolvidos dentro de
cada unidade de ensino do
município, o que cada unidade fez de melhor para
o desempenho acadêmico
dos alunos e para oferecer
uma educação de qualidade”, explicou. “Todos
estão reunidos aqui para
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Evento foi oportunidade para mostrar o trabalho desenvolvido pelas
unidades educacionais municipais
que uma unidade de ensino possa apreciar a outra e
verificar quais estratégias
estão sendo utilizadas e
estão impactando diretamente o desempenho
acadêmico dos alunos. É
uma forma de valorização

do trabalho, uma oportunidade dos professores e
gestores mostrarem o que
melhor desempenham e
uma troca entre as práticas. Como diferencial, temos a participação de 12
escolas fazendo apresen-

tações culturais dos projetos realizados durante o
ano, encantando a todos
com temática diversificada, mostrando o talento
e a dedicação dos alunos,
professores e gestores envolvidos”, elogiou.

nica, autoimune e não é
contagiosa. Ocorrem lesões avermelhadas e descamativas, geralmente em
forma de placas, no couro
cabeludo, unhas, mãos,
pés, cotovelos e joelhos.
Ela pode afetar qualquer
parte do corpo.
As causas da psoríase podem ser genéticas,
estresse emocional, infecções, traumas físicos e
psíquicos, tabagismo e alcoolismo, entre outras.

Menina
Morre após
ser atingida
por Carreta
no MariCá
Uma criança de
oitos anos foi atropelada ontem (26),
por uma carreta,
quando voltava da
escola de bicicleta
com seu irmão, por
volta do meio-dia,
no bairro Maricá.
De acordo com a
Polícia Militar, a menina, que foi atingida no cruzamento
pelo caminhão que
trafegava pela avenida Paraná e entrava na avenida Abaeté, não resistiu aos
ferimentos e morreu
no local.
O motorista foi
levado à delegacia
para prestar esclarecimentos e o caminhão passará por
perícia para verificar
as circunstâncias do
acidente.
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ESPORTES
Tribuna do Norte
após três etapas, robinho e luciana
lideram Circuito Corrida de rua
Divulgação

O circuito de corrida pindense tem atraído atletas de várias cidades

Judô conquista 2o lugar no
torneio Caçapavense
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Pinda conta apenas com atletas da cidade

Os atletas das categorias de base do judô da
Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer de Pindamonhangaba participaram do Torneio Caçapavense no último domingo
(25) e conquistaram o 2º
lugar. Das 19 entidades
que participaram da competição, a Secretaria de
Esportes de Pinda ficou
atrás apenas da ADPM, de
São José dos Campos, e à
frente da Academia Calasans Camargo.
A competição contou
com a presença de aproximadamente 400 atletas
de várias cidades do Vale
do Paraíba, Litoral Norte e
Serra da Mantiqueira. Dos
50 judocas que representaram a equipe de Pinda,
37 subiram ao pódio. Ao
todo, foram conquistadas
16 medalhas de ouro, nove
de prata e 12 de bronze.
O próximo compromisso das categorias de base
da Prefeitura será a 1ª Copa
Embraer de Judô, na cidade de São José dos Campos,
no dia 15 de novembro.

No domingo (25),
aconteceu a 3ª Etapa do
Circuito Corrida de Rua
no Parque da Cidade.
Crianças, jovens, adultos
e atletas da melhor idade
participaram e elogiaram
a prova, organizada pela
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer da Prefeitura. Na categoria adulto, os atletas Robson Karlos e Maria Luciana estão
liderando o circuito.
Maria Luciana Siqueira
Paula venceu as três etapas. Ela agradece ao treinador Emerson Iser Bem
e parabeniza a Prefeitura
pelo percurso da prova,
com bastante sombra e variações. A atleta afirma que
é muito importante essas
corridas que a Prefeitura
realiza porque dão oportunidade às pessoas de fazerem atividade física.
José Benedito dos Santos, morador de Taubaté,
participou da corrida empurrando o carrinho de
seu neto. Ele disse que foi
a segunda vez que correu

Desafio Ecológico acontece neste domingo

Acontece neste domingo (1º/11) o 10º Desafio
Ecológico de Pindamonhangaba. A prova começará às 8 horas, as inscrições poderão ser feitas no

local, com uma hora de
antecedência. Haverá provas masculina e feminina
de 31 km e também a feminina de 15,5 km.
Maurício Cortez, o ide-

alizador, comenta que este
ano não serão feitas provas para as categorias menores. A taxa de inscrição
é 1 kg de alimento não perecível ou R$ 5. A largada

é na rua Capitão Manoel
Monteiro César Miné, 139,
Jardim Cristina.
A organização conta com patrocinadores e
apoiadores.

Jogos dos Servidores Públicos
terão oito equipes no futsal

Começa nesta terça-feira
(27), mais uma edição dos
Jogos dos Servidores Públicos. Os primeiros jogos
acontecem no ginásio do
Alto Tabaú, a partir das 20
horas. A competição é organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura e conta com oito

equipes no futsal. Também
haverá jogos de futebol e de
truco.
O jogo de abertura da
competição vai ser entre
Subprefeitura e Os Amigos do Tomate – DOV;
na sequência, jogam EFCJ
contra o BillaBong – DOV.
Todas as partidas de futsal

destes jogos acontecem no
ginásio do Alto Tabaú. A final está prevista para o dia
25 de novembro.
De acordo com o regulamento, as partidas serão de
20 x 20 minutos, não haverá tolerância. Agressão ao
árbitro, auxiliares, comissão
organizadora, atletas adver-

sários ou da mesma equipe
acarretará na eliminação da
modalidade.
Caso haja empate na semifinal haverá prorrogação
5 x 5 minutos, persistindo, a
decisão será nos pênaltis. Serão premiados com troféus
e medalhas, os classificados
entre 1º e 3º lugares.
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Maria Luciana mantém a liderança e agradece
ao treinador
com o neto e que a emoção
é única. “Estou com 54
anos, faz três anos e meio
que estou correndo, resolvi começar porque fui convidado pela minha filha e
meu genro. A organização
está de parabéns, cada vez
está melhor. De um ano
para o outro a gente vê a
diferença”, disse.
“Na minha opinião
essa corrida de Pinda é
uma das melhores do Vale
do Paraíba. Muito bem
organizada, circuito arbo-

rizado, água no percurso,
quilometragem perfeita,
bateu tudo certinho e vêm
atletas de alto nível. É maravilhosa essa corrida, a
gente também faz muitos
amigos”, afirma Silvano
M. de Jesus.
A próxima etapa do
Circuito Corrida de Rua
de Pinda será em 6 de dezembro em Moreira César.
O prazo para confirmação
de inscrição e para novas
inscrições será divulgado
em breve.

Confira resultados da
rodada do final de semana
pelos Campeonatos de futebol
da Cidade:
CAMPEONATO SUB 13
Ferroviária 4 X 1 Etna

CAMPEONATO SUB 17
Fluminense 1 X 1 Santos

TORNEIO SUB 9
São Paulo 1 X 2 Ferroviária
Gerezim 0 X 2 Terra dos Ipês

CAMPEONATO SÊNIOR 35
Santa Cruz 0 X 9 Jardim Rezende
Ferroviária 1 X 0 Sabatinão
Bela Vista 0 X 2 Terra dos Ipês
Cidade Nova 0 X 1 Santa Luzia
Bandeirante 0 X 0 São Cristóvão

CAMPEONATO SÊNIOR 60
Campo Alegre 1 X 2 Moreira César
Corinthians 0 X 5 Estrela

COPA RURAL
Piracuama 2 X 0 Balneário
Bonsucesso 3 X 4 Santa Helena

COPA GUGA
100 Nome 2 X 0 Colorado
Moreira César 1 X 2 Real Esperança
Jardim Regina 9 X 2 Unidos do Mantiqueira
Ipê II 1 X 2 Vila São José

