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Helicóptero vai trazer Papai Noel
O Bom Velhinho descerá no estacionamento do Shopping Pátio Pinda, neste sábado 

(7). Ele fará a abertura ofi cial das comemorações de Natal do centro de compras. Além do 
Papai Noel, o shopping contará com decoração especial, espaço de diversões da novela 
Carrossel e uma campanha com sorteio de um carro e uma viagem internacional.

Concurso Pequenas Misses vai 
coroar meninas e adolescentes

Meninas e adolescentes 
de 3 a 15 anos podem se 
inscrever para participar 
do primeiro Concurso 
Pequenas Misses 
Pindamonhangaba. 
As inscrições começam 
nesta quinta-feira (5) e é 
importante que as mães se 
apressem, pois as vagas 
são limitadas.

Pindamonhangaba parti-
cipa da campanha de doação 
de sangue do Hemonúcleo de 
Taubaté nesta quinta-feira 

(5), das 9 às 12 horas, no pré-
dio da Fatec. A expectativa da 
organização é receber 60 bol-
sas de sangue.

GOVERNADOR DO ROTARY 
CLUB VISITA A CIDADE

Pinda recebe nesta quin-
ta-feira (5), o Governador 
do Rotary - Distrito 4600, 

Antonio Custódio Filho, e a 
coordenadora das Casas da 
Amizade, Alcione Prianti.

DOAÇÃO DE SANGUE NA FATEC
CAMERATA JOVEM 
É VICE-CAMPEÃ 
INTERESTADUAL

EVENTO ARRECADA FUNDOS 
PARA INSTITUIÇÕES

A Casa de Noel, que 
acontece na próxima terça-
feira (10), vai arrecadar re-

cursos para três instituições 
de Pinda. O evento será na 
Fazenda Bela Vista. 

GRILO TEM BOA CLASSIFICAÇÃO EM 
CAMPEONATO DE FISICULTURISMO
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Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e vice-presidente da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras)

NOSSA GENTE

Grilo representa Pinda no 
Concurso Mister Universo

Lu Alckmin visita túmulo 
do fi lho em Pinda

CONFIRA OS 
RESULTADOS 

DOS JOGOS DO 
ÚLTIMO FINAL DE 

SEMANA PELOS 
CAMPEONATOS 
DE FUTEBOL DA 

CIDADE:

CAMPEONATO SUB 9
Etna 3 X 3 
Gerezim 2 X 1 Ferroviária
São Paulo 8 X 1 Fluminense

CAMPEONATO SÊNIOR 35
Jd. Rezende 4 X 0 Terra dos  Ipês
Santa Luzia 0 X 6 Ferroviária
Sta. Cruz 2 X 2 Cidade Nova
São Cristóvão 2 X 1 Sabatinão
Bela Vista 2 X 3 Bandeirante

CAMPEONATO SÊNIOR 60
Campo Alegre 2 X 2 Estrela
Independente 2 X Moreira César

COPA RURAL
Balneário 0 X 3 Bonsucesso
Oliveiras 2 X 3 Piracuama

COPA GUGA
Vale das Acácias 1 X 1 Ipê II
V. São José 4 X 2 Jd. Regina
Real Esperança 14 X 0 Unidos 
Azuis
Colorado 1 X 3 Santa Cruz

O fisiculturista José 
Luís Camilo Filho, o 
Grilo, conquistou no 
último sábado (31), a 
6ª posição no Campe-
onato Mister Universe 
Nabba Profissional, 
disputado por 16 atle-
tas. O evento aconte-
ceu em Southport, na 
Inglaterra, e reuniu a 
elite do bodybuilder 
mundial.

Grilo agradeceu à 
população de Pinda-
monhangaba pela con-
fiança e pelo carinho 
que sempre recebeu. 
“Nos últimos anos eu 
tenho recebido elogios 
e força pelas ruas da 

Nessa segunda-feira 
(2), no feriado de Fina-
dos, a esposa do gover-
nador do Estado de São 
Paulo, Lu Alckmin, veio 
até o cemitério municipal 
de Pindamonhangaba 
visitar o túmulo de seu 
fi lho, Thomaz Alckmin, 
morto em abril em um 
acidente de helicóptero. 

De acordo com a as-
sessoria de imprensa 
do Governo do Estado 
de  São Paulo, ela estava 
sozinha e prestou home-
nagem ao fi lho, por vol-
ta das 14h30.

No túmulo, além do 
fi lho estão sepultados 
os pais do governador, 
Geraldo José Rodrigues 

Alckmin, que morreu em 
1998, e Miriam Alckmin, 
morta em 1963, além 
da babá Thereza Faria 
Santos, que faleceu em 
janeiro deste ano. Con-
tratada da família, The-
reza foi quem ajudou a 
cuidar do governador, 
então com 11 anos, 
quando a mãe faleceu. 

cidade. Fico muito fe-
liz em saber que todos 
estavam me acompa-
nhando e torcendo por 
mim”.

O atleta conta que 
competirá em 2016, 
evento que será reali-
zado em Natal. 

O multicampeão teve 
o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
Grilo Suplementos e 
Academia Grilo Mus-
cle, dentre outros.

As mensalidades das escolas particulares no 
Estado de São Paulo devem ter aumento de 
11 a 14% para o ano de 2016. Em agosto deste 

ano, as instituições ligadas às escolas da capital paulista 
e o Siessp – Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino 
no Estado de São Paulo, iniciaram as tratativas para de-
fi nir os valores relativos ao próximo ano. Durante essas 
reuniões, que têm acontecido mensalmente, também 
são apresentadas as expectativas para 2016 e os núme-
ros econômicos atuais, como a subida da inadimplência 
em todo estado, nos últimos meses, e a alta taxa de in-
fl ação que já, praticamente, chega a 10% no acumulado 
de 12 meses.

O aumento de preços não é apenas baseado em nú-
meros da economia, a lei 9870/99 regula os aumentos 
anuais do berçário ao ensino superior, e tem regras cla-
ras para o cálculo dos valores a serem aplicados no ano 
seguinte. A lei determina que toda instituição de ensino 
tenha uma planilha de custos para comprovar o índice 
de reajuste das anuidades escolares.

Escolas são obrigadas por lei a comprovar o reajuste 
todo ano, além disso, elas não podem mudar os preços 
durante o ano letivo.

A análise fi nanceira, ou planilha de custos, deve levar 
em consideração os custos atuais, a folha de pagamento 
e os impostos, projetados para o ano seguinte, baseados 
em acordos já previstos com fornecedores, convenções 
coletivas de sindicatos e infl ação prevista para o ano 
base. 

As unidades escolares costumam soltar, no início da 
matrícula, circular informando os novos preços e condi-
ções, onde deve conter não só informações comerciais, 
mas principalmente bases legais e prazos contratuais de 
renovação de matrícula, pagamento, entre outros. 

Neste momento, em novembro, algumas já têm os 
valores defi nidos, outras ainda não. Contudo, já deve-
riam ter todos os detalhes, pois o período de matrícula 
já começou.

A lei determina que o preço contratual seja anuncia-
do em até 45 dias do término do período de matrícu-
las, ou seja, os pais têm o direito de saber quanto pa-
garão para o próximo ano antes de concluir o processo 
de matrícula, bem como ter acesso a justifi cativas que 
comprovem o índice aplicado pela instituição. Em casos 
de descumprimento da regra, as escolas estão sujeitas a 
reclamações no Procon e em casos mais complexos, na 
justiça. Ninguém quer isso: entrar com uma ação contra 
a instituição que ensina os fi lhos ou a si mesmo.

O bom é haver bom senso e respeito às leis.

Estudar fi ca mais caro

Mensalidades escolares terão 
reajuste de até 14%

Quem vê os desenhos de 
Edmundo Camargo Jr. in-
daga se sua obra em bico de 
pena tem origem na terra ou 
no céu. Exercício infi ndável 
de abstração que desvela as 
duas faces deste artista: a 
do artista de traço preciso 
das paisagens de nossa his-
tória que nos transportam 
aos céus e a do artista de 
imagens surrealistas captu-
radas nos seus infi nitos que 
nos tiram o chão.

Este fi lho de Pindamo-
nhangaba, nascido aos 6 de 
julho de 1969, realizou seus 
primeiros estudos na Escola 
João Martins de Almeida e 
o Ensino Médio no Instituto 
João Gomes de Araújo, di-
plomando-se em Arquitetu-
ra e Urbanismo pela Unitau 
e em Matemática pela Fa-
culdade Oswald Cruz - SP. 

Atualmente, Edmundo exer-
ce o magistério em Campos 

do Jordão, atuando como 
professor de matemática 
nas três esferas de ensi-
no: na Rede Municipal, 
na Escola Dora Lygia e na 
Univap. 

Na infância e na ado-
lescência, os gibis e as his-
tórias em quadrinhos o 
inspiraram a desenhar su-
per-heróis, tendo confessa-
do que nem sabe exprimir o 
ponto zero de sua arte: “an-
tes de começar a falar, eu já 
desenhava. Desde sempre”. 
Na busca por uma anatomia 
mais real para seus persona-
gens, este autodidata encon-
trou nas revistas de fi sicultu-
rismo modelos para diversos 
trabalhos em grafi te.

Os primeiros desenhos 
em bico de pena foram ins-
pirados na obra “Pelas Ve-
lhas Ruas de Pindamonhan-
gaba”, rabiscados na fl or de 
sua juventude para atender 

DO CHÃO AO CÉU, DO CÉU AO CHÃO, A ARTE DE EDMUNDO CAMARGO JÚNIOR

ao pedido de sua mãe, admi-
radora declarada da arte de 
José Renato G. San Martin. 
Desde então, o arquite-
to que optou pela carreira 
de professor por paixão ao 
exercício de ensinar, faz da 

arte em bico de pena o seu 
ofício de existir.

A exposição “Do Chão ao 
Céu, do Céu ao Chão” reúne 
uma fração do acervo de Ed-
mundo Camargo Jr., artista 
que expondo pela primeira 

vez seus trabalhos, dedi-
ca-os à sua mãe Zenaide B. 
Rosa e a Renato San Martin.  

O fi lho de nossa terra 
presenteia nossa gente com 
antigos casarões e fazendas 
de café do Vale do Paraíba, 

prados verdejantes e fi guras 
de mundos inimagináveis, 
deslumbrados apenas por 
este fazedor de mistérios 
quando tem nas mãos papel 
em branco e caneta nan-
quim.

Camargo Jr.  teve seus 
primeiros desenhos 
inspirados na obra do 
célebre artista do bico 
de pena, José Renato 
G. San Martin

Suas obras estarão expostas no saguão da 
Prefeitura de Pindamonhangaba até 30 de novembro

Divulgação

Casa Transitória promove 
a Noite da Pizza no sábado

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo promo-
ve no próximo dia 14, 
às 20 horas, a Noite da 
Pizza. Serão servidas pi-

zzas de diversos sabores 
em formato de rodízio e 
os ingressos custam R$ 
14,90 por pessoa. Crian-
ças até cinco anos não 

pagam e até 11 anos pa-
gam meia.

A Transitória fi ca na 
rua Guaratinguetá, 555, 
no bairro Crispim.
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Pinda recebe doação de sangue 

No mês de outubro, 
Pindamonhangaba foi bem 
representada em um dos 
mais respeitados eventos 
de música instrumental 
do Brasil: O 26° Cofaban 
- Concurso Interestadual 
de Bandas e Fanfarras, que 
ocorreu no estádio munici-
pal de Caieiras-SP. Trata-
se de um evento com mais 
de 30 anos de tradição e 
que tem em sua história 
confrontos épicos das mais 
admiradas bandas e fan-
farras do Brasil.

Nesta edição do Cofa-
ban participaram quase 50 
corporações musicais de 
diversos estados do Brasil, 
dentre eles: São Paulo, Mi-
nas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Paraná.

A Banda Musical Ca-
merata Jovem conquistou 
o vice-campeonato tota-
lizando 232,6 pontos en-
quanto o título ficou com 
a banda musical da cidade 
de Curitiba-PR, que somou 
235,6 pontos. “Foi a nossa 
primeira experiência neste 
tipo de competição. Con-
quistar um vice-campeo-
nato ficando a apenas três 
pontos da banda campeã 
foi sensacional. Isso de-
monstra o enorme poten-
cial dos nossos jovens e o 
quanto eles se dedicaram”, 
diz o regente da banda, 
William Anaia Bonafé.

A banda musical é um 
dos diversos grupos mu-
sicais formados pelo Pro-
jeto Sinfonia, projeto este 
que possui apoio da Ger-
dau através do Fumcad e 
que é desenvolvido pela 
Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pinda-
monhangaba, conhecida 

“Pé na Cova” Promove Baile do Hawaii no sáBado

• Ter entre 18 e 69 anos de idade (maiores de 
60 não podem realizar doação pela primeira 
vez);

P i n d a m o n h a n g a b a 
participa mais uma vez da 
campanha de doação de 
sangue do Hemonúcleo de 
Taubaté – órgão respon-
sável por fornecer o mate-
rial gratuitamente para 31 
cidades da região.

A coleta acontece nes-
ta quinta-feira (5), das 
8 às 12 horas, na Fatec – 
Faculdade de Tecnologia 
(SP-62 Pinda/Moreira 
César - rod. Vereador Abel 
Fabrício Dias, 4.010).

A expectativa é rece-
ber 60 pessoas – núme-
ro considerado ideal pelo 
Hemonúcleo, segundo de-
terminações do Ministério 
da Saúde. Apesar disso, 
a média do Hemonúcleo 
não passa de 50 por dia.

De acordo com a assis-
tente social do órgão, Sô-
nia Andrade, o importante 
é obter as bolsas e sensibi-
lizar as pessoas, para que 
o doador faça o gesto ao 
menos uma vez por ano. 
Ela explica que a maior 

o que é PreCiso Para ser um doador?

• Pesar, no mínimo, 50 kg;
• Não estar em jejum, evitar alimentos gordurosos e, 
após o almoço, aguardar três horas;
• Estar descansado;
• Não ter fumado até duas horas antes da doação; 

Quem não pode doar
• Pessoas com gripe, resfriado ou com infecção acom-
panhada de febre;
• Paciente com sífilis, malária ou doença de chagas;
• Alcoolista crônico ou quem ingeriu bebida alcoólica 
nas últimas 12 horas;
• Quem tiver sido exposto a situação de risco para DST;
• Com história atual ou pregressa de uso de drogas 
injetáveis ilícitas;
• Quem tenha contraído hepatite após 11 anos de idade;
• Que tenha feito endoscopia há menos de seis meses;
• Grávidas, em período de três meses pós-parto ou 
amamentando.

- Uma doação sua pode ajudar pelo menos três 
pacientes que precisam de transfusão
 - A doação não acarreta qualquer risco para o 
doador
- O sangue colhido no Hemonúcleo é distribu-
ído gratuitamente para hospitais públicos e 
filantrópicos da região.

parte da população se en-
quadra nos pré-requisitos 
para doação. “É questão 
de se programar, porque 
se for esperar ter tempo 
sobrando, ninguém vai ter 
sangue quando precisar”. 
Sônia diz que o medo de 
doar não deve ser empe-
cilho. “Muita gente tem 

medo, mas não sabe ao 
certo de quê: da agulha?... 
de passar mal depois?. 
Que venha então conhe-
cer para desmistificar es-
tes medos”.

Sobre a coleta na Fatec, 
o telefone para informa-
ções é o (12) 3648-8756, 
falar com Jamile. Quem 

quiser doar diretamente 
no Hemonúcleo deve ir até 
a  rua Joaquim Távora (rua 
que acompanha a linha do 
trem, sentido rodoviária 
velha de Taubaté). O tele-
fone para contato é 3622-
5410 e o funcionamento de 
segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 14h30.

banda musical Camerata Jovem 
é vice-campeã interestadual

popularmente como “Pro-
jeto Jataí” com sede na 
rua Olympio Marcondes 
Azeredo, 281, loteamento 
Azeredo – Moreira César.

A Banda Musical Ca-
merata Jovem conta com 
aproximadamente 60 in-
tegrantes, com idade en-

tre 10 e 29 anos e funcio-
na no contraturno escolar 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, ofere-
cendo aulas de violão, 
instrumentos de sopro e 
percussão, atendendo di-
retamente jovens da co-
munidade e participantes 

do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de 
Vínculos em parceria com 
o Cras de Moreira César, 
Conselho Municipal de 
Assistência Social e Se-
cretaria de Saúde e Assis-
tência Social de Pindamo-
nhangaba.

Aproveitando o clima 
de primavera e a che-
gada do calor, o grupo 
Pé na Cova realiza nes-
te sábado (7), uma ação 
denominada “Pé no 
Hawaí”, que acontece 
no Clube da Sabesp, 
a partir das 21 horas. 
A animação ficará por 
conta da banda Wale 
Som e do DJ Serginho, 
que promete agitar os 
presentes, inclusive, 
com muita marchinha 
em seu repertório.

Quem adquirir o con-
vite poderá desfrutar de 

cardápio que conta com 
chope a vontade, além 
de uma completa mesa 
de frutas. Após a 1 hora 
será servida canja. Os 
participantes irão rece-
ber também uma caneca 
e um abadá.

“Esse é o diferencial 
do Bloco Pé na Cova, que 
busca uma diversão em 
família. Teremos uma 
área vip para as crianças 
com monitores, onde 
todos poderão come-
morar os 100 dias para 
o carnaval”, afirmou 
Sérgio Rezende, presi-

dente do ‘Pé na Cova’.
As mesas estão sendo 

vendidas no seu segun-
do lote por R$ 200, para 
quatro pessoas. 

Os interessados po-
dem entrar em conta-
to com Sérgio Rezende 
(9-9165-2657), Waltão 
(9-9132-3900), ou pelo 
WhatsApp 9-9165-2657.

Atividades sociais
Segundo o presidente 

Rezende, uma das me-
tas para 2015 foi o lado 
social, quando puderam 
atuar não apenas como 
um bloco carnavalesco, 

mas também um grupo 
de amigos voltados à re-
alização de um trabalho 
para o bem.

Durante o ‘Pé no 
Hawaii’ haverá uma ação 

social junto ao Lar São 
Vicente de Paulo, que 
estará cuidando da ven-
da das porções com toda 
renda revertida para os 
seus projetos.

Divulgação
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Governador do rotary 
e coordenadora distrital 
das Casas da amizade 
visitam Pinda

A Casa da Amizade 
de Pindamonhangaba 
receberá, nesta quin-
ta-feira (5), a coor-
denadora do Distrito 
4600, Alcione Prianti 
e o governador do Ro-
tary, do mesmo distri-
to, Antonio Custódio 
Filho, para uma reu-
nião e confraterniza-
ção a fim de discutir 
metas para concorrer 
ao Troféu João de 
Barro, um dos prê-
mios máximos da 
Casa da Amizade.

Às 14h45 a coorde-
nadora e o governador 
darão uma entrevista 
à Rádio Princesa FM, 

em seguida Alcione 
irá até a residência 
de Célia Path (rua 
Capitão Vitório Bas-
so, 648, bairro São 
Benedito), para uma 
reunião das 16 horas 
às 16h30, seguido de 
um chá com a presen-
ça de convidadas das 
Casas da Amizade de 
Taubaté, São Luiz e 
São José dos Campos 
para recebê-la.

Enquanto isso, An-
tonio Custódio se reu-
nirá na Casa da Ami-
zade (rua Itália, 320 
-  Parque das Nações), 
com integrantes do 
Rotary Princesa.

A doação pode ser feita até o meio-dia de quinta-feira (5). 
Não é preciso estar em jejum

Em sua primeira participação na competição, banda de 
Pinda ficou a 3 pontos da campeã

O bloco Pé na Cova é tradicional no carnaval
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

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

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

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

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

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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O vereador Janio Ardito 
Lerario (PSDB) participou da 
Sessão Solene em comemora-
ção ao Dia do Professor no dia 
15 de outubro e, na ocasião, 
prestou importante homena-
gem à professora Vânya Dulce 
D’arace Maciel. O parlamen-
tar entregou um Diploma de 
Honra ao Mérito à educadora 
e enalteceu seu trabalho em 
Pindamonhangaba.

A professora Vânya Dulce 
D’arace Maciel nasceu em 26 
de julho de 1947, é filha da 
professora Dulce de Oliveira 
D´Arace e do jornalista, pro-
fessor, vereador e historiador 
Rômulo Campos D´Arace, am-
bos já falecidos. Casou-se com 
o comerciante José Hugo de 
Carvalho Maciel e dessa união 
nasceram dois filhos: Leandro 
e Bianca D´Arace Maciel.

Começou sua carreira pro-
fissional em 1968, com apenas 
20 anos de idade, após ter 
concluído os estudos do Magis-
tério, no Instituto João Gomes 
de Araújo.

Na oportunidade, fez do 
escritório do pai, localizado 
no quintal da casa da família, 
na rua Gustavo de Godoy, o 
local de aulas para sete crian-
ças. Assim, nascia o Jardim de 
Infância Branca de Neve. Com 
o crescimento da unidade e 
sua aceitação na comunidade 
pindamonhangabense, a escola 

Vereador Janio Lerario 
homenageou a professora 
Vânya Dulce D’arace Maciel
Docente recebeu um Diploma De Honra 

ao mérito pela passagem Do Dia Do 
professor; evento aconteceu na 

câmara no Dia 15 De outubro

hoje tem o nome de Colégio 
Mestre. Aos 47 anos de traba-
lho, Vânya Dulce prossegue 
firme na sua atuação, cola-
borando efetivamente com a 
formação de futuros cidadãos, 
hoje muitos deles engenheiros, 
médicos, professores, enfim, 
profissionais das mais diversas 
áreas. 

Também atua na área social. 
Na Casa da Amizade e, por 
iniciativa própria, mobiliza um 
grupo de voluntárias intitulado 
“Mães à Obra”, mulheres que 
se empenham na confecção 
de quadradinhos de lã feitos 
à mão, para com eles formar 
mantas a serem doadas para 
Lar de Velhos da cidade. 
Confecciona enxovais para 
bebês filhos de mães carentes 
e cachecóis para os velhinhos.  
Já tendo ocupado a cadeira de 
Dona Julieta Reale Vieira na 
Academia Pindamonhanga-
ense de Letras, Vânya Dulce 
D`Arace Maciel é incansável 
na manutenção de tradições 
da cidade, fazendo parte ativa 
de conselhos culturais. “Es-
posa, mãe, avó e professora 
dedicada, Vânia Dulce merece 
uma homenagem justa por seu 
trabalho como mestre e cidadã. 
E lembro que um professor é 
imprescindível no futuro de 
uma nação. Desta forma, para-
benizo todos os professores”, 
finalizou Janio Lerario.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
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Em Sessão Solene comemo-
rativa ao “Dia do Professor”, 
realizada na quinta feira, dia 15 de 
outubro, na Câmara de Pindamo-
nhangaba, o vereador Professor 
Eric (PR) prestou significativa 
homenagem ao colega e tam-
bém professor, Irineu Rodrigues 
Laurindo.

O educador Irineu Laurindo 
nasceu em Pindamonhangaba no 
dia 28 de junho de 1960. É filho 
de Benedito Laurindo e Maria 
Zenaide de Aquino. Foi casado 
com dona Maria Aparecida por 
vinte e um anos e hoje cria e educa 
a filha Dilcéia Aparecida sozinho, 
pois este ano ficou viúvo. Seu 
sonho era ser médico, mas não 
foi possível pela sua condição 
financeira. Porém, foi cursando 
a Faculdade de Letras que des-
cobriu sua vocação: ser professor.

Iniciou a carreira em 1984 
como professor eventual em 

Em sessão solene, Professor 
Eric enaltece trabalho do 
educador Irineu Rodrigues Laurindo
Docente recebeu Diploma De “Honra ao mérito” 

Durante a comemoração Do Dia Do professor

várias escolas. Em 1985 
começou a lecionar na 
Escola Estadual “De-
putado Claro César”, 
no Distrito de Moreira 
César. No ano de 2000, 
tornou-se professor efeti-
vo, onde está cumprindo 
sua missão de Educador 
até os dias de hoje. Pro-
fessor Irineu está fazendo 
sua linda trajetória nesta 
escola desde então, con-
tribuindo para formação 
de vários adolescentes 
jovens que hoje são 
cidadãos responsáveis e 
críticos, exercendo sua 
cidadania com muita dig-

nidade, responsabilidade, ou seja, 
fazendo a diferença na sociedade. 
Muitos de seus ex-alunos são 
profissionais reconhecidos, entre 
eles há professores, engenheiros, 
advogados, entre outros.

Com seu jeito simples de ser, 
Irineu pautou seu trabalho sempre 
na afetividade e amor, pois ama 
o que faz. É criativo, dinâmico, 
sempre ensinou com paixão. 
Trabalha com projetos que de-
senvolve o gosto pela leitura, o 
espírito de liderança tornando-os 
jovens protagonistas. Os projetos 
são: Leitura e Interpretação, 
Elaboração de Telejornal, Carta 
para Amigos, Meu Bairro Minha 
Vida, Edição de Livros com dia 
de autógrafo e Teatro. “Professor 
Irineu merece esta justa homena-
gem por ter um coração enorme 
e por ser uma homem guerreiro 
e de fibra”, concluiu o vereador 
Professor Eric.

Vereador Professor eric reconhece trabalho 
social e entrega diPloma ao Professor irineu 
rodrigues laurindo

O Presidente da Câmara de 
Pindamonhangaba, Vereador 
Felipe César – FC (PMDB) 
esteve em São Paulo, em 
visita oficial à Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), e foi recebido 
pelo Presidente, empresário 
Paulo Skaf. Entre os assuntos 
debatidos, o destaque foi a 
apresentação do projeto para 
a construção da nova unidade 
do SESI (Serviço Social da 
Indústria) em Pindamonhan-
gaba. O prédio será construído 
na avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso.

Felipe César – FC classi-
ficou o projeto como “essen-
cial” para a cidade. “O projeto 
vai permitir uma ampliação 
dos serviços educacionais, 
sociais, culturais e de lazer à 
população de todos os bairros 
de Pindamonhangaba”. A 
previsão de construção deste 
novo espaço é de um ano. 
“Estou otimista, pois quem vai 
ganhar é a população que terá 
um novo local para praticar 
esportes, realizar atividades 
culturais, educacionais e uma 
área para convívio social, o 
que é positivo para o muni-
cípio”, concluiu o Vereador 
Felipe César – FC.

EXTENSÃO DA 
REDE DE ESGOTO 
ATÉ O BONSUCESSO
O Vereador Felipe César 

O vereador Magrão (PPS) 
participou na quarta-feira, dia 
28, da solenidade de inaugura-
ção da nova UBS do Terra dos 
Ipês. O evento contou com a 
participação de autoridades e 
da população. Na oportunidade 
foi lida a biografia de “Bene-
dito Marcelino da Silva”, pois 
a UBS recebeu o seu nome, 
com a aprovação do Projeto 
de Lei nº 17/2013, de autoria 
do vereador Magrão.

O parlamentar lembrou que 
fez diversas cobranças através 
de requerimentos e reuniões 
com os representantes do Exe-
cutivo e está muito feliz por ter 
contribuído para ver o sonho 
dos moradores de Moreira Cé-
sar estar se concretizando, uma 
vez que o pleito da população 
está sendo finalmente atendido. 
Magrão destacou sua preocupa-
ção com o atendimento na área 
da saúde nos bairros do Distrito 
de Moreira César, devido a difi-
culdades para agendamento de 
consultas por falta de médicos e 
a superlotação na UBS da Vila 
São Benedito, onde filas imen-
sas são vistas com frequência. 

O vereador destacou que 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB), agra-
dece ao Prefeito Vito Ardito 
Lerario e a Secretária de 
Saúde, Sandra Tutihashi, 
por ter atendido o requeri-
mento enviado pela Comis-
são de Saúde da Câmara e, 
aprovada por unanimidade 
pelos vereadores, a solici-
tação para que fosse colo-
cado em funcionamento a 
UBS Benedito Marcelino 
da Silva, do bairro Terra 
dos Ipês II.

A inauguração aconte-
ceu no dia 28 de outubro 
e já  está  funcionando, 
atendendo a população do 
Terra dos Ipês II e bairros 
adjacentes. Com isso, a 
UBS da Vila São Benedito 
passará a operar com um 
fluxo menor de pessoas, 
melhorando o atendimento 
à população.

Em seu discurso, o pre-
feito disse que a UBS do 
Ipês II vai funcionar, mas 

Vereador Cal agradece 
inauguração e funcionamento 
da UBS do Terra dos Ipês II

que para atender a popu-
lação como realmente ela 
merece, precisa que seja 
através de uma O.S.(Or-
ganização Social), que já 
foi aprovada pela Câmara, 
mas que está enfrentando 
problemas jurídicos.

O vereador Cal espera 
que este problema seja 
resolvido o mais rápido 
possível, pois as creches 
e as UPAS que estão sen-
do construídas, também 
dependem desta O.S. para 
ter um bom funcionamento. 

O vereador Cal também 
fez outras solicitações ao 
Prefeito Vito Ardito para 
o bairro Terra dos Ipês II, 
como a construção de um 
centro comunitário e a co-
bertura da quadra de espor-
tes. O vereador destaca que, 
em breve, será inaugurada 
a Praça e o Parque Linear 
do Ipês II, que estão sendo 
construídas e elogiadas 
pelos moradores do bairro.

Vereador cal discursa na inauguração da ubs do iPês ii

Após luta do Vereador 
Magrão, UBS do Terra 
dos Ipês II foi inaugurada

ato solene aconteceu na quarta-feira,
Dia 28, e reuniu autoriDaDes e população

desde o início do seu mandato 
vinha cobrando o Executivo 
para que realize a abertura da 
UBS do bairro Terra dos Ipês 
II, no sentido de melhorar o 
atendimento da população. 
“É com grande satisfação e 
alegria que venho trazer essa 
notícia à população de Morei-
ra César. Esta UBS ajudará a 
desafogar o atendimento dos 
outros postos do Distrito e 
servirá para atender o bairro 
Terra dos Ipês II, assim como 
o Terra dos Ipês I, Liberdade I, 
II e III, CDHU, Vila São José 
e Vila São Benedito. Além do 
prédio, aguardamos agora que 
a Prefeitura coloque também 
os médicos especialistas como 
pediatras, ginecologistas, or-
topedistas, entre outros, para 
atendimento à comunidade e 
essa será uma preocupação 
constante do nosso trabalho 
em Moreira César. Parabenizo 
toda a população, pois juntos 
comemoramos a inauguração 
desta UBS, a qual beneficiará 
os moradores de Moreira César 
com a melhoria no atendimento 
da saúde”, comemorou o vere-
ador Magrão.

Vereador magrão 
Partic iPou da 
inauguração 
da noVa ubs 
do terra dos 
iPês ii e disse 
que aguarda 
a colocação 
de médicos 
esPecial istas 
Para atendimento 
à comunidade

NOVA UNIDADE DO SESI 
AMPLIARÁ SERVIÇOS PARA 
O MUNICÍPIO, GARANTE 
FELIPE CÉSAR – FC

“após a construção Da uniDaDe, população será

beneficiaDa com novo local para a prática De esportes”
– FC enviou solicitação ao 
Executivo para que a Admi-
nistração faça a extensão da 
rede coletora de esgoto entre 
os bairros Massaim e o Bon-
sucesso. “Os bairros rurais 
sofrem com problemas de 
infraestrutura há muito tempo. 
É dever da Administração 
providenciar estes serviços 
essenciais. É mais qualidade 
de vida para nossa popula-
ção. Peço ao prefeito que 
providencie, urgentemente, 
a implantação da extensão 
da rede coletora de esgotos 
até o Bonsucesso”, destaca o 
vereador Felipe César - FC.

CAMINHÃO
FUMACÊ NAS
RUAS DA CIDADE
O vereador Felipe César – 

FC (PMDB) enviou ofício ao 
Prefeito solicitando para que 
o “caminhão fumacê” circule 
por todas as ruas de Pinda-
monhangaba, em especial 
naquelas em que a incidência 
de proliferação do mosquito 
transmissor da dengue seja 
grande. Felipe César afirma 
que essa medida é muito 
importante, tendo em vista o 
número alarmante de pessoas 
contagiadas pela doença (den-
gue) em nosso município. FC 
pede uma ação mais enérgica 
visando a prevenção para que 
possamos erradicar de vez esta 
epidemia da cidade.
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O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) pleiteia um 
ônibus adaptado para atendi-
mento médico veterinário, para 
cuidar dos animais abandonados 
e também os que vivem na Zona 
Rural de nossa cidade. Este 
ônibus prestará os serviços 
mais simples como consultas e 
cirurgias simples como castra-
ções de animais e contará com 
condições mínimas, instalações 
e equipamentos indispensáveis 
para o funcionamento de servi-
ços como por exemplo: salas de 
ambulatório, de antissepsia, de 
cirurgia; balança para pesagem 
dos animais; Kit de emergências 
para ressuscitação cardiorrespi-
ratória e outros.

Em municípios da região, 
como em São José dos Cam-
pos a prefeitura já aprovou 
a criação do Programa Mu-
nicipal de Castração Móvel, 
que visa a castração gratui-
ta  de animais  domést icos. 
Na fase inicial, deverão ser 
castrados 150 animais por mês, 
1.800 a cada ano. A primeira 
iniciativa do projeto será cre-
denciar entidades, instituições 
e pessoas físicas que queiram 
contribuir para o controle popu-
lacional de animais domésticos.  

Toninho da Farmácia 
pleiteia ônibus adaptado 
para atendimento veterinário

Já a segunda parte consiste na 
compra de um ônibus, o “Cas-
tramóvel”, no qual sejam  rea-
lizadas as cirurgias. “Por isso, 
solicito a implantação em nosso 
município, pois em cidades 
vizinhas o ônibus de castração 
móvel já funciona com muito 
sucesso”, finaliza o vereador.

Importância da
Castração de cães e gatos
Atualmente existe uma gran-

de preocupação com o controle 
populacional de cães e gatos e 
a castração é uma das formas 
de evitar que animais, princi-
palmente filhotes, sejam aban-
donados diariamente nas ruas, 
portas de clínicas veterinárias, 
pet shops, ONGs de proteção 
animal, entre outros. Além de 
evitar as ninhadas indesejadas, 
a castração também pode trazer 
outros benefícios para o animal 
e seu proprietário.

Vereador toninho da 
farmácia, no destaque, 
quer “castramóVel” Para 
cães e gatos abandonados
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SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA 

___________________________________________________________________________________

EDITAL  DE  CONVOCAÇAO 

ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINARIA 

Ficam convocados os trabalhadores e trabalhadoras rurais, associados ou não, representados, 
Estatutariamente por este Sindicato, a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 
da CLT e nas disposições atinentes, no próximo dia 22 de Novembro de 2015, as 9:00 horas( NOVE HORAS), 
em primeira convocação ou por falta de “QUORUM”, as 9:30h( NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS), EM 
SEGUNDA CONVOCAÇAO, em sua sede social, sito a Rua Barão de Itapeva n° 85, nesta cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, 
discussão e deliberação da Ata da Assembléia anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais 
para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual  instauração de DISSIDIO 
COLETIVO  para o setor da Cultura Diversificada ( data-base 01/02/2016 a 31/01/2017); 3) Autorizar a diretoria 
do Sindicato a negociar com a classe patronal, outorgando-lhe poderes especiais, para firmar ACORDOS e/ou 
CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO,   para o respectivo setor para vigorar aos integrantes da base 
territorial desta entidade, os Municípios de Pindamonhangaba, Santo Antonio do Pinhal, Roseira, São Bento do 
Sapucaí, Taubaté, Tremembé, São Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra, Redenção da Serra e Campos do 
Jordão. 4) Deliberar sobre desconto de todos os empregados da categoria rural sócios ou não da Entidade, 
para fins de contribuição assistencial,  no valor de uma diária do salário já reajustado de cada 
empregados.parágrafo único, fica assegurado ao o direito de manifestar-se oposicionalmente  ao mesmo, na 
sede do respectivo Sindicato Profissional. As deliberações serão tomadas estatutariamente,  
Pindamonhangaba, 04 de Novembro de 2015.   

Jose Ferreira - Presidente 

Pindamonhangaba 
SP

REG. Nº MTPS 122-162/68 DE 25/06/68 – RECONHECIMENTO MTPS 21/06/68 
RUA BARÃO DE ITAPEVA, 85 – CENTRO – (12) 3642 3398 / 3648 3175 
strpindamonhangaba@fetaesp.org.br 

Sindicato 8 cm por 2 colunas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 231/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 231/15, que cuida de “Aquisição de materiais de 
enfermagem para abastecimento do almoxarifado e consumo das Unidades de Saúde”, a 
Autoridade Superior,  com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e Assistência 
Social e no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexos aos autos, nega provimento 
ao recurso interposto pela empresa MB TEXTIL LTDA (Proc. ext. 28077 de 22/09/2015), 
e também a intenção de recurso manifestado em ata pela empresa POLAR FIX INST. E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e HOMOLOGA e ADJUDICA no 
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens): Centrovale Soluções para 
Saúde Ltda. (01); Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação Ltda. (02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 254/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 254/15, que cuida de “Aquisição de material elétrico 
para instalação de ar condicionado na nova unidade de fisioterapia”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor 
das empresas (itens): 7R Comercial Ltda. ME (04, 12, 13, 15, 17, 18 e 23); HSX Comércio 
e Serviços EIRELI EPP (05 e 20); Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP(01, 02, 03, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 14, 21, 22 e 24). Item fracassado: 16. Deserto: 19.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 255/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 255/15, que cuida de “Aquisição de inseticidas 
aplicação controle de mosquitos e escorpiões na área do Cemitério Municipal”, a Autoridade 
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório 
supra em favor da empresa (itens): Sol Comércio Distribuição e Representação Ltda. (01, 
02 e 03).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 256/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 256/15, que cuida de “Aquisição de impressoras 
para Secretaria de Saúde e Assistência Social”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa 
(item): Guimarães e Marques Suprimentos para Informártica Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 257/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 257/15, que cuida de “Aquisição de ferramentas 
para remoção de pintura”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. 
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens): Martini Comércio 
e Importação Ltda. (03); Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (04). Itens imprósperos: 01 
e 02.
Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 258/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 258/15, que cuida de “Contratação de empresa 
especializada em fornecimento de aparelhos ar- condicionado, materiais para instalação 
e instalação para atender o Departamento de Assistência Social e Setores”, a Autoridade 
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra 
em favor da empresa (item): Roseli Dantas da Silva Cardoso do Prado EPP (01).
Pindamonhangaba, 26 de outubro de 2015.

PREGÃO Nº 271/2015

A Prefeitura comunica que no PP nº. 271/15, que cuida de “Aquisição de cimento portland, 
conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação, para ser utilizado em diversas 
obras no município de Pindamonhangaba e pela usina de asfalto”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em 
favor da empresa (itens): M.I.G. Comércio de Materiais para Construção Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 
203/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
203/15, que cuida de “Contratação de 
empresa especializada na prestação de 
serviços com material e mão de obra atinentes 
a execução de sinalização viária horizontal 
no Município de Pindamonhangaba”, a 
Autoridade Superior, com base no parecer 
da área técnica do Departamento de Trânsito/
Secretaria de Obras e Serviços, HOMOLOGA 
e ADJUDICA os itens analisados e aprovados 
em favor das empresas a seguir (item/preço 
R$): Infravias Construções e Serviços Ltda. 
(01 – 120,00; 02 – 126,00).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 
259/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
259/15, que cuida de “Contratação de 
empresa especializada em confecção de 
placa em inox gravadas 70x50cm, com texto 
em cor com quatro furos para parafusos 
e quatro parafusos para fixação da placa 
na parede, pelo período de 12 meses”, 
a Autoridade Superior, HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório em favor da empresa 
(item/preço R$): JTCM Comércio e Serviços 
Ltda. ME (01 – 765,00).
Pindamonhangaba, 27 de outubro de 2015.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 
263/2015

A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 
263/15, que cuida de “Aquisição de ração 
canina e felina para atender o Abrigo 
Municipal de Animais pelo período de 12 
meses”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório em favor das 
empresas (itens/preço R$): Comercial 
Trading Ltda. ME (03 – 91,00); Lucitavet 
Comercial Ltda. ME (01 – 63,60); Yannis 
Agronegócio Ltda. (02 – 93,00).
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2015.

                              MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                           ESTADO DE SÃO PAULO 
 
                   
 

A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a alteração na data da reunião do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, para 
o dia 18/11/2015 conforme publicação no jornal Tribuna do Norte,  RESOLVE PRORROGAR os 
prazos do cronograma do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
passando a vigorar com a seguinte redação:

DATA/PERÍODO AÇÃO LOCAL OBS 

29/09/2015 Publicação do edital   

29/09/2015 a 

13/10/2015 

Apresentação das 

propostas

Protocolo - Prédio 

Prefeitura 

13/10/2015 a 

28/10/2015 
Análise dos Projetos 

Equipe Técnica da AS 

+ JU+ Financeiro  

29/10/2015 

Publicação dos 

Projetos

Selecionados

Jornal Tribuna do 

Norte e site Prefeitura

29/10/2015 a 

05/11/2015 
Prazo Recursal   

10/11/2015 

Publicação do 

resultado dos 

recursos e 

homologação dos  

18/11/2015 
Apresentação ao 

CMAS/Deliberação 
Auditório da Prefeitura  

24/11/2015 
Publicação dos 

Projetos Deliberados

Jornal Tribuna do 

Norte e site Prefeitura

24/11/2015 a 

04/12/2015 

Entrega dos 

Documentos + plano 

de trabalhos 

adequados

Departamento A. 

Social/ Setor 

Convênios 

Artigo 8º do

Edital

Sandra Maria Carneiro Tutihashi 

Secretaria de Saúde e Assistência social 

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 10ª reunião 
ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

 
Pauta: 

 Leitura e aprovação da Ata 
 Relatório da Campanha em Outubro Pense Rosa 
 Programação Novembro Azul em Parceria com a FUNVIC e Secretaria 

de Saúde 
 Programação para Confraternização fim de ano 
 Informes 

 
 

Dia:   09/11/2015 (segunda-feira) 
Horário:  18h (tolerância de 10min) 
Duração:  Aproximadamente 2 horas 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 
 
Observação:  

As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão 

justificar a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br 

   

Simone Braça 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

 

 

 

  

Convocação para a  10ª Reunião 
Ordinária do CMDM – 2015. 

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde

Rua Major José dos Santos Moreira, 
570 - Pindamonhangaba 

Cep: 12410-050 – fone/fax: (12)3644-
5995

AUTO DE INFRAÇÃO/ AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº _172/2015___
Em: 18/09/15
Processo nº: 1061/15
Atividade: ATIVIDADE MEDICA
Razão Social:  Geraldo Roberto Butrus 
Salles 
CNPJ / CPF: 792985328-49
Endereço: Rua Dr Frederico Machado, 
132 sala 11
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Técnico: Geraldo Roberto 
Butrus Salles
CPF: 792985328-49
Auto de Infração nº: 1929 de 18/09/15
Defesa: não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade Multa 
nº:  3584 de 08/10/15

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

Departamento de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária

Rua Frederico Machado, 179 – Centro 
 Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-040 – Tel(0XX12) 3644-5995

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE 
DE PUBLICAÇÃO Nº 173-2015
Em: 16/03/15
Processo nº: 2137/14
Atividade: Fabricação de águas 
envazadas
Razão Social: Empresa de águas minerais 
passa três
CNPJ / CPF: 31566276000246         
Endereço: Estrada Municipal das 
Oliveiras, 796
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Milre Félix Neto
CPF – 21809918863
Auto de Infração  nº: 2218
Defesa: não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade multa: 
1547
Recurso: não apresentou
Notificação para Recolhimento de Multa 
nº 2064, valor de R$6.001,72 (seis mil e 
um reais e setenta e dois centavos). 
Prazo de 30 dias para recolher a partir da 
data da publicação.     

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população

em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 138/2015,

que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de

2016”,  a  ser  realizada  no dia  17 de novembro do corrente  ano,  às  9h,  no Plenário  “Dr.

Francisco Romano de Oliveira”,  na sede da Câmara Municipal,  localizada na Rua Alcides

Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2015.

Vereador Martim Cesar

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
DEPARTAM ENTO MUNICIPA L D E TRÂN SITO 
ÓRGÃO AUTUAD OR 268610  

EDITA L D E NOTIFICAÇÃ O D E AUTUAÇÃ O P ELO COM ETIM ENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; 

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito 
Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito 
(AIT) validados e processados, cujos endereços não foram localizados pela Empresa Brasileira de Correios. Nestes 
termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 
publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. 

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura 
do auto de infração. 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr

DZK2393 B440230297 55414 01/10/2015 

MZY7512 E000000917 51851 08/10/2015 

CYG4908 E000000924 55414 14/10/2015 

CWU9449 B440223608 51851 29/09/2015 

CNV9090 B440223602 51851 29/09/2015 

Edson Henrique dos Santos 
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015 

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 
Suplentes, convocados a comparecer à 10ª Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:  

Dia:    05/11/2015 (quinta - feira) 
Horário:   14h (tolerância de 10 min) 
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas 
Local: Casa dos Conselhos Municipais – Rua Deputado 

Claro Cesar, 53 – Centro – 3643.2223

Pauta:

1. Informes; 
2. Posse dos novos conselheiros – Gestão 2015/2017 – CMI; 
3. Edital de chamada pública de projetos para 2016 – FMI; 
4. Outros assuntos pertinentes ao Conselho. 

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou 

conselhospinda@gmail.com

Patricia Campos 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e, 
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba Princesa do Norte receberá a visita do Governador 
do Distrito 4600 de Rotary Internacional Gestão 2015-2016.
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor Governador do 
Distrito 4600 de Rotary Internacional Sr. Antonio Custódio Filho e sua esposa Sra. Alcione Prianti Ramos.

D E C R E T A :
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito 4600 de Rotary 
Internacional Sr. ANTONIO CUSTÓDIO FILHO e sua esposa a Sra. ALCIONE PRIANTI RAMOS, no dia 05 
de novembro de 2015.
Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de novembro de 2015.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0501680-06.2011.8.26.0445-PROC.1057/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se 
a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança 
de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) 
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) 
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de 
mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação disponível 
Execução Fiscal nº: 0501680-06.2011.8.26.0445--PROC.1057/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001361.
Valor da Dívida: R$ -851,25.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO 
À MARGEM DIREITA



5 de novembro de 2015QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
cidade

pindamonhangaba

O Natal já se aproxima e, 
para marcar o início das come-
morações, o Papai Noel desce-
rá de helicóptero no estaciona-
mento do Shopping Pátio Pinda, 
neste sábado (7). Acompanhado 
das Noeletes, ele distribuirá ba-
las para as crianças, participará 
de uma sessão para fotos e visi-
tará o espaço de brincadeiras e 
diversões da novela Carrossel – 
tema que marca o Natal 2015 do 
shopping.

No sábado, as atrações para 
a garotada começam um pouco 
antes da chegada do Papai Noel. 
A partir das 15h30 haverá apre-
sentações circenses, apresen-
tação do Ballet Student Dance, 
shows infantis, animação do 
palhaço Bertolino, brinquedos 
infláveis e distribuição de algo-
dão-doce, balas, pirulitos e pi-
poca. O Bom Velhinho vai ater-
rissar no centro de compras às 
17 horas.

“Em 2014, o evento da chega-
da do Papai Noel foi um grande 
sucesso e envolveu crianças e 
adultos em uma tarde de mui-
ta diversão”, conta a analista 
de marketing Amanda Morei-
ra. “Queremos repetir o sucesso 
este ano e, para isso, prepara-

mos uma programação diversifi-
cada e montamos uma estrutura 
completa para receber os nossos 
clientes, incluindo tendas para 
proteção contra o sol.”

O Papai Noel vai atender as 
crianças no shopping até o Na-
tal, de segunda a sábado das 13 
às 21 horas e aos domingos das 
13 às 20 horas.

Carrossel
A casa da turma do Carrossel 

será a temática central do Na-
tal do shopping, com diversas 
atrações para as crianças, como 
escorregador, carrossel, espa-
ço para tirar fotos com árvore 
e boneco de neve e ainda a re-
alização de oficinas de cartinha 
para o Noel. As atividades no 
espaço serão gratuitas. No dia 
15 de novembro, o Pátio Pinda 
receberá ainda a visita da atriz-
mirim Maísa, que interpretou a 
personagem Valéria na novela 
Carrossel. 

Na Praça de Eventos, está 
instalada uma pista de patina-
ção de 200 m2, com uma árvore 
de Natal de 10 metros na parte 
central. Até 31 de dezembro, 
crianças e adultos podem se di-
vertir com a experiência da pati-
nação. A atração é paga.-

Campanha de natal vai sortear Carro e viagem à argentina

Crianças podem se inscrever 
para Concurso Pequenas Misses

papai noel 
chegará das 
alturas no 
shopping

Papai Noel desembarcará de 
helicóptero em Pindamonhangaba 
neste sábado (7)

Para aquecer as vendas de fim 
de ano, o Shopping Pátio Pinda 
lançou uma campanha para pre-
miar os consumidores. 

A cada R$200 em compras 
nos últimos meses do ano, o 
cliente terá direito a um cupom 

fiscal para participar do sorteio 
que será realizado no dia 4 de 
janeiro de 2015, concorrendo 
a um veículo UP TSI zero 
(completo, quatro portas e 
na cor vermelha), da Dokar 
Veículos, e a uma viagem com 

acompanhante a Buenos Aires, 
pela CVC Viagens. 

A troca das notas fiscais e a 
colocação dos cupons nas urnas 
devem ser realizadas a partir 
deste sábado (7) até o dia 3 de 
janeiro.

AiANDrA AlVES MAriANO
* * *

Meninas e adolescentes de 
3 a 15 anos podem se inscre-
ver para participar do primeiro 
Concurso Pequenas Misses Pin-
damonhangaba.

As inscrições começam na 
quinta-feira (5) e a grande final 
será no dia 13 de dezembro, na 
Associação Atlética Ferroviária.

Mas é importante que as 
mães se apressem, pois as va-
gas são limitadas. “Serão 100 
candidatas e não haverá fases 
classificatórias, então é funda-
mental que as inscrições sejam 
feitas rapidamente. Assim que 
completarmos as 100 vagas, en-
cerraremos o prazo”, ressaltou 
Allan Fernandes, um dos orga-
nizadores do evento.

Além de Fernandes, Gislene 
Cardoso e Célia lima, estão à 
frente da iniciativa, que visa a 
desenvoltura, autoestima, ale-
gria, respeito, aproximação e in-
clusão da criança ao meio infan-
til e familiar. “Será uma grande 
festa, onde o mais importante é 
resgatar a beleza, alegria e cria-

tividade da infância”, afirmou 
Gislene Cardoso.

O concurso se dará em três 
categorias: Mini Miss, para 
crianças de 3 a 6 anos; Miss 

Mirim, para meninas de 7 a 10 
anos; e Miss Juvenil, para pré
-adolescentes e adolescentes de 
11 a 15 anos.

O corpo de jurados será for-
mado por profissionais especia-
lizados no universo infantil de 
outras cidades. “Vamos trazer 
pessoas capacitadas e que não 
sejam de Pindamonhangaba, 
para manter a imparcialidade do 
julgamento”, contou Célia lima.

As crianças irão desfilar 
numa passarela montada espe-
cialmente para o evento, com 
cenário colorido e decorado com 
temas infantis. Elas apresenta-
rão dois trajes: fantasia e traje 
de gala. Serão premiadas as três 
primeiras colocadas em cada 
uma das três categorias, com 
premiações em dinheiro (3º lu-
gar recebe r$ 200; 2º lugar re-
cebe r$ 300; e 1º lugar recebe 
r$ 500). Os melhores trajes e 
as melhores fantasias também 
receberão brindes.

As inscrições custam r$ 50 
e podem ser feitas na loja rogi 
Noivas, que fica na rua Gregório 
Costa, 44 , no centro da cidade.

As vencedoras ganharão 
prêmios em dinheiro

Podem se inscrever garotas de 3 a 15 anos, em três categorias: Mini Miss, 
Miss Mirim e Miss Juvenil. Cem meninas participarão da final

Divulgação

Divulgação

Divulgação

EvENTo NATAlINo 
ARREcAdA REcURsos PARA 
ENTIdAdEs bENEFIcENTEs

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A casa de Noel, evento 
beneficente já tradicional 
na cidade, vai atender, 
neste ano, três institui-
ções de Pindamonhanga-
ba. serão contempladas 
com doações o lar são 
Judas Tadeu, a Apae – As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais, e o IA3.

Idealizado por Judith 
Fernandes e Andréa Gon-
çalves, a iniciativa surgiu 
em 2009 com o objetivo 
de arrecadar recursos 
para assistir entida-
des carentes da região, 
mobilizando empresas 
e pessoas que desejam 
contribuir com a sua cau-
sa e também gostam de 
confraternizar. 

Em 2014, oitocentas 
pessoas participaram do 
evento. o valor arrecada-
do (pouco menos de R$ 
125 mil) foi doado para 
as instituições de Pinda e 
também para  a casa Re-

começo, Apae de Tauba-
te, Fundaçao don couto, 
casa do Ancião, lar são 
vicente de Paula, casa 
Gesto e para a ex-atleta 
ligia Fonseca.

Neste ano, novamen-
te a casa de Noel será 
realizada na Fazenda 
bela vista. será monta-
do o Espaço Artesanato, 
elaborado para propiciar 
aos convidados a opor-
tunidade de aquisição de 
artesanatos, sofisticados 
e apresentados em uma 
bela decoração natalina; 
além de uma adega com 
degustação de vinhos 
em espaço decorado por 
arquiteta. Para finalizar, 
haverá uma sofisticada 
gastronomia no serviço 
de buffet.

o evento será nesta 
terça-feira (10). os inte-
ressados em participar e 
contribuir com as insti-
tuições devem entrar em 
contato pelo email even-
tocasadenoel@gmail.com.
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