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Programa de combate às drogas
forma mais 1.200 alunos na sexta
Odirley Pereira

Alunos ﬁzeram juramento
durante formatura do Proerd em
dezembro de 2014

O Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas – forma mais 1.200 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I de
Pindamonhangaba nesta sexta-feira (4), às 10
horas, na quadra de esportes da Ferroviária.

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

19º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE.
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ.

27º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

De acordo com o cabo PM, Gonzaga, um dos
coordenadores do programa na cidade, os estudantes pertencem a 20 escolas municipais e
sete particulares – de uma região que compreende do Araretama ao Bonsucesso e Ribeirão

MANDU FAZ FESTA
PARA IMACULADA
CONCEIÇÃO

PÁGINA 2

Sindicato Rural comemora 50 anos
O Sindicato Rural de Pindamonhangaba comemorou
os 50 anos da instituição
com festa e homenagens aos
ex-presidentes. Durante o
evento, o presidente atual,
João Bosco Andrade Perei-

ra, destacou os trabalhos da
instituição para incentivar o
produtor rural, ﬁrmar parcerias e contribuir com o desenvolvimento agropecuário do
município.

Grande, englobando também a área central
do município.
Ele explicou que em 16 anos em Pinda, o
Proerd foi responsável por orientar 37.270
alunos.
PÁGINA 3

FUNVIC LEVA PROJETO
SOCIAL À ESCOLA ‘ISMÊNIA’
Alunos da Escola Estadual Profª. Ismênia Monteiro de Oliveira participaram de um projeto social
da Funvic – Fundação Universitária Vida Cristã – na
terça-feira (1º/12). A iniciativa ainda envolveu estudantes do Cotefapi – Colégio Técnico da Faculdade

de Pindamonhangaba - e professores da ‘Ismênia’. O
objetivo foi mostrar à comunidade as ações desenvolvidas nos cursos da Funvic e da Cotefapi e oferecer atividades educativas e orientações aos estudantes da escola ‘Ismênia’

Odirley Pereira

PÁGINA 6

Feira reúne produtos artesanais
A 25ª edição da Feira de
Artesanatos de Pindamonhangaba acontece neste domingo (6), das 9 às 18 horas,
na quadra de esportes da Ferroviária. Segundo a organizadora Ana Maria Braz Cavalcante, a Feira contará com 110

artesãos da cidade e região,
que vão expor e vender produtos em biscuit, bordados
em geral, cestaria, bijuterias,
cerâmicas, arte em madeira,
pintura em tecido, fuxico, tricô, crochê, arte com bambu,
arte em papel e reciclados.
PÁGINA 3

Estudante de farmácia, Lilian Saito, orienta alunos

PÁGINA 3

E

PINDAMONHANGABA

DITORIAL

‘A ligação não pode ser completada’; ‘sua cota
de internet foi atingida’; ‘este serviço não faz
parte do seu plano’

Anatel lança campanha para
orientar consumidor a não cair na
cilada das operadoras

A

Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações – lançou na terça-feira (1º/12) a
campanha "Anatel Explica". A ação reúne
orientações sobre os principais direitos e deveres dos
consumidores de serviços de telecomunicações.
Às terças e quintas-feiras serão publicados novos
conteúdos. Na estreia da campanha, o tema abordado
foi franquia de dados. O material explica, por exemplo,
que a franquia de dados representa a quantidade de dados contratada. Ela deﬁne quantos e-mails, fotos, músicas e vídeos, por exemplo, os aparelhos podem enviar e
receber durante certo tempo. Deﬁne, também, quantas
páginas podem ser visitadas.
Durante essa primeira semana, será publicado um
tutorial por dia e os usuários aprenderão como fazer a
franquia de dados render mais, o que é a velocidade de
transmissão dos dados e dicas a serem observadas antes
das compras de Natal.
Aliás, este é um tema que deve ter a atenção de todos
os consumidores.
Chegou o ‘Natal’ e os aparelhos celulares, juntamente com os planos das operadoras de telefonia, estão entre os principais itens de consumo.
O objetivo da campanha do órgão do Governo Federal é justamente este: orientar o consumidor para que
não seja pego de ‘surpresa’ em alguma ‘promoção’ irreal
das empresas.
Segundo a Anatel – a campanha foi criada para
orientar o consumidor e também para reduzir o número
de reclamações – que vem batendo recorde ano a ano.
De acordo com o órgão, há possibilidade do consumidor entender, de maneira precoce, a iniciativa como
uma mera campanha, porém, ‘como gato escaldado tem
medo de água fria’, a expectativa é que em pouco tempo
o público alvo seja ‘tocado’ com a informação.
Nos últimos anos, as queixas em órgãos de defesa do
consumidor, como Procon, por exemplo tem sido uma
verdadeira lástima para o Brasil. Lideram este triste
ranking as operadoras de telefonia, os planos de saúde
e as agencias ﬁnanceiras/bancos – com estes três segmentos se revezando para saber quem oferece os piores
serviços. É uma pena.
De modo geral, o bom e válido na campanha é que
ela passa a ser um presente de Natal ao consumidor –
calejado com inúmeros problemas com a telefonia no
Brasil.
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‘Festa do Branco’ traz Rock Way
e Like a Box

Divulgação

O Paineiras Country
Club recebe neste sábado
(5), a ‘A Festa’ edição ‘Festa do Branco’. O evento
contará com a presença
de várias atrações a partir das 23 horas. No espaço, as bandas Rock Way e
Like a Box farão apresentações; na pista, DJ Alex
Cristiano e Marcelo Boto
animarão a noite.

Os convites estão sendo vendidos em diversas
lojas da cidade, entre elas:
Neto Jeans, Ferrara, Life
Core, Aeroﬁsic, Bifurk’s
Bar, além da secretaria do
clube.
Informações e reservas
de mesas pelos telefones
9-7405-2983
(Alexei),
9-7407-2297 (Luzera) e
9-8813-8337 (Mauro).

‘COMPANHIA BARÃO’ DE PINDA COMEMORA 30 ANOS
Divulgação

2

A 11ª Companhia
de Engenharia e Combate Leve, Companhia
Barão de Pindamonhangaba, iniciou suas
comemorações para o
30º aniversário. Nesta
terça-feira (8) acontece a solenidade de
inauguração de Monumento Histórico, a partir das 10 horas. A cele-

bração do aniversário
ocorrerá no próximo
dia 18 de dezembro. O
evento é restrito aos
militares, familiares e
sociedade civil convidada.
A Companhia está
situada na avenida Dr.
Antônio Pinheiro Júnior, s/n, Campo Alegre.

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO NO MANDU
A igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, do bairro Mandu, comemora a partir de sexta-feira (4) a novena em comemoração
a sua padroeira com o tema “Pelo
Sim de Maria, veio-nos o Cristo. E

nós também saibamos dar nosso
Sim a Deus”.
As celebrações acontecem até o
dia 13, sempre a partir das 19h30,
com padres convidados de outras
comunidades.

No dia 13, dia da festa, a programação começará às 10h30 com
a missa solene, seguida da procissão, às 12 horas acontecerá o almoço e, às 15 horas, haverá leilão de
prendas e animais.

Casa Transitória está recebendo
doações para cesta de Natal

A Casa Transitória Fabiano de
Cristo está recebendo doações para
cestas de natal que serão entregues
às mães assistidas pela instituição.
O valor estimado para cada uma é
de R$ 50.
A cesta de Natal conterá 5kg de
arroz, 5kg de açúcar, 2kg de feijão,

2kg de macarrão, 1kg de trigo, 2
latas de molho de tomate, 1kg de
farinha de milho, 1 lata de leite em
pó, 1 lata de marmelada ou goiabada, 1 panettone, 1 pacote de bala e
2 pacotes de bolacha.
No dia 20 será realizada uma
festa para as mães (não aberta ao

público), a partir das 8 horas.
Mais informações pelo telefone 3642-6277 ou pelo site www.
casatransitoria.org.br. Para doar:
Casa Transitória Fabiano e Cristo
de Pindamonhangaba, Banco do
Brasil, agência 0574-6, conta nº
3939-x.
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Bete Guimarães – cadeira nº 34 de membros titulares da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras

Será que quem lê mais escreve melhor?
Ler ou não ler? Eis a questão! Claro que diremos que
ler é melhor, mas será que ler em quantidade signiﬁca
escrever com qualidade? Quem lê muito pode tornar-se
um bom leitor, mas nem sempre um escritor competente, embora há quem diga que é praticamente impossível
um pessoa que lê e goste de ler não consiga produzir um
bom texto.
Na verdade, quem lê, com certeza, consegue escrever, pelo menos um mínimo. Quanto mais se lê, mais
argumentos se tem para dizer ou escrever alguma ideia,
porém é necessário que o exercício de escrever seja tão
constante quanto ao de ler. Normalmente o aluno que
lê, gosta de escrever, o contrário também acontece, normalmente o aluno que não gosta de escrever é aquele
que não gosta de ler. E é bom lembrar que boa leitura
requer atenção, interpretação, senão vira simples passada de olhos.
Será que se pode ensinar alguém a ler e a escrever melhor? Claro que sim! Os especialistas em Leitura e Redação estão aí para isso mesmo.
Um indivíduo é um bom leitor quando consegue captar as ideias contidas no texto ou livro que leu, já o bom
escritor será aquele que domina a escrita. Desvendar textos, identiﬁcar características do autor, ou da escola literária a que a obra pertence, saber identiﬁcar a linguagem
e a estrutura do texto ajudam muito na hora da escrita.

Fundação Dr. João Romeiro

cidadanianoar.com.br

Escrever bem depende, principalmente, de uma leitura crítica do mundo, de um interesse real pelas coisas,
as quais permeiam o cotidiano.

Todo texto é fonte de informações, mas é preciso saber ler, o que muitas vezes não acontece com os nossos
adolescentes, em parte por culpa dos professores.
Para melhorar a escrita é importante a prática que
um bom curso de redação pode ensinar, pois através
dele é possível tornar o aluno mais consciente do processo de criação de um texto, pois ele exercitará técnicas
de elaboração de texto e poder-se-á despertar nele o interesse pelo trabalho com a criação.
Jean Paul Sartre dizia que um texto existe nas exatas medidas das possibilidades do leitor. Algumas dicas
úteis para quando for escrever:
1) Estar alfabetizado não signiﬁca estar apto para
escrever um texto.
2) Entender as ideias do autor.
3) Conversar, dialogar com o texto.
4) Saber relacionar o texto a outros textos e contextos.
5) Poder fazer uma análise crítica da leitura.
6) Emitir os seus pontos de vista sobre a obra lida,
sem copiá-la literalmente, tirando suas próprias conclusões.
7) Saber discutir e comentar as ideias contidas na
leitura feita.
8) Trocar ideias com outras pessoas sobre a obra lida.
Portanto, ler deve ser sempre um prazer!
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Após 16 anos, Proerd chega
a 37.270 alunos formados
Odirley Pereira

Mais um grupo de 1.200 alunos
de 20 escolas municipais e sete
particulares de Pindamonhangaba vão participar da formatura
do Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas – na
sexta-feira (4), às 10 horas, no ginásio de esportes Tobias Salgado
(Ferroviária). Com esta turma, o
Proerd chega a 37.270 formandos
no município.
As unidades atendidas no
segundo semestre de 2015 compreende os bairros Araretama,
passando pela região central até
áreas rurais como Bonsucesso e
Ribeirão Grande.
O programa é promovido
pela PM – Polícia Militar – nas
escolas públicas e particulares,
com alunos de 10 a 11 anos do
5º ano do Ensino Fundamental
I, para o esclarecimento e atuação frente aos perigos oferecidos pelas drogas lícitas e ilícitas.
De acordo com o cabo Gonzaga, à frente do Proerd em Pindamonhangaba há 16 anos, o
importante é ensinar, orientar e
conscientizar os estudantes. “Fazemos uma contribuição para prevenção ao uso de drogas. O Proerd
tem essa proposta de apoiar as
famílias, através da educação e da
orientação às crianças e jovens,
para terem uma vida social saudá-

o mascote dare

Dezesseis Anos Do
ProerD e Do DAre

alunos durante formatura no ginásio de esportes da Ferroviária, em 2014
vel e longe do perigo das drogas”.
Em entrevista concedida à Tribuna do Norte na última formatura, o cabo Celso diz que, “fazer
parte do Proerd é uma missão de
vida. Assim como tenho minha
missão como policial, como pai de
família, também tenho esta mis-

são com as crianças no programa.
Isso é essencial porque estes alunos estão passando por uma fase
de transição muito importante
na vida deles. Eles têm que estar
preparados e alunos alertas para
o perigo das drogas, porque agora
vão para o Ensino Médio e encon-

trarão pessoas mais velhas e estarão mais propensos às pressões
desta fase da vida”.
Durante a cerimônia, alunos de
várias escolas devem homenagear
os cabos da PM Celso e Gonzaga –
responsáveis por coordenar o Proerd em Pindamonhangaba.

A cerimônia marca os 16
anos do Proerd em Pindamonhangaba, que chegou a
37.270 estudantes formados,
e a comemoração dos 16 anos
do mascote Dare – um imenso
leão PM – que dança e faz a
alegria dos estudantes.
Concurso de redação
Haverá premiação dos alunos que criaram as melhores
redações sobre o tema “O que
eu aprendi no Proerd que irá
me ajudar a ficar longe das
Drogas”.

Escola ‘Ismênia’ recebe projeto social da Funvic
Divulgação

evento apresentará trabalhos de 110 artesãos de Pindamonhangaba e região

Feira de artesanatos acontece no domingo
O ginásio da Associação Atlética Ferroviária
será palco da tradicional Feira de Artesanato
de Pindamonhangaba.
A 25ª edição do evento
acontece neste domingo
(6), das 9 às 18 horas,
com entrada franca.
Estarão presentes
110 artesãos da cidade e
região, que vão expor e
vender produtos artesanais em biscuit, bordados em geral, cestaria,
bijuterias, cerâmicas,
arte em madeira, pintura em tecido, fuxico,

tricô, crochê, arte com
bambu, arte em papel e
reciclados. Além disso,
a feira terá um setor
de alimentação, com
doces, bombons, tortas, salgados, licores,
embutidos exóticos,
pão caseiro, sequilhos e
balas.
O evento também contará com a participação
de diversas instituições,
como Apae, Lar São
Vicente de Paulo, Grupo
Espírita Paz e Luz, Casa
de Apoio Sol Nascente,
SOS, Projeto Cerâmica,

Associação dos Deficientes Físicos, Casa Transitória Fabiano de Cristo e
Dialogare, além de apoio
da Prefeitura e outras
instituições.
O evento é organizado
por Ana Maria Braz Cavalcante. “Nós celebramos mais um ano desta
feira, que todos os anos
é um sucesso na cidade.
Neste ano esperamos
muitas pessoas, não só
de Pinda, mas da região.
Que todos aproveitem
para fazer suas compras
de Natal”.

A Escola Estadual Profª. Ismênia Monteiro de Oliveira, do Andrade, recebeu diversas atividades
sociais e de apresentação dos cursos do Cotefapi – Colégio Técnico
da Faculdade de Pindamonhangaba e também da Funvic – Fundação Universitária Vida Cristã – na
tarde de terça-feira (1º/12).
Dentre os projetos da Cotefapi
estavam laboratórios dos cursos
técnicos de enfermagem, petroquímica e química, bem como de
reportagens com alunos de rádio
e tv, além da área da Funvic, que
apresentou cursos de farmácia,
tecnologia em processos químicos,
e engenharia ambiental.
O curso de farmácia, por exemplo, montou uma mostra de parasitologia e animais peçonhentos,
exibindo a evolução das larvas,
aranhas, cobras, escorpiões, lacraias, além de oferecer serviço de
furação de orelhas para aplicação
de brincos.
Segunda a estudante do 2º ano
de farmácia, Lilian Saito, foram
cerca de 20 espécies de animais.
“Trouxemos parasitas e peçonhentos para mostrar aos alunos
todo o processo, desde a larva até
a fase adulta. Com isso, consegui-

mos passar a eles parte do dia a dia
de um profissional de farmácia,
que além da atuação farmacológica com medicamentos, também
atuamos em laboratórios, e no desenvolvimento de pesquisas”.
Segundo ela, os estudantes estavam fascinados em poder observar animais e células, através dos
microscópios.
Além da apresentação das áreas, o trabalho fez atendimento à
população, principalmente com
estudantes de enfermagem, que
mediram a pressão arterial dos
alunos, pais e pessoas da comunidade, além de testes de açúcar no
sangue e índice de massa corporal,
dentre outros. Antônio Rodrigues
P. Filho, morador do Beta, soube
da ação por meio de sua filha, que
estuda na ‘Ismênia Monteiro de
Oliveira’. “Fiz exame de pressão e
glicemia e está tudo certo. Minha
saúde está em dia. Acho boa a iniciativa da Funvic e da ‘Ismênia’ em
oferecer esses serviços às pessoas”.
Segundo o diretor pedagógico
da Funvic, Ivancy Moreira Miguel,
o projeto visa desenvolver ações
conjuntas entre a instituição, os
alunos, a escola estadual e a comunidade.
Odirley Pereira

aluno da Funvic mede índice de massa corporal
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PRESIDENTE FELIPE CÉSAR
Magrão acompanha
Professor Eric participa da
moradores no Araretama entrega do Centro Educacional – FC SUGERE CRIAÇÃO
e pede soluções urgentes Municipal no Laerte Assumpção DE DISTRITO EMPRESARIAL
EM PINDAMONHANGABA
das reivindicações
Novo Órgão deve abrir espaço para iNformação e

ao

lado, o

De

C o m u n i C a ç ã o /CvP

Vereador magrão

conVersa com moradores
do

a r a r e ta m a ; n a
elias

muníciPe

foto maior,
mostra o

l o c a l P a r a i m P l a n ta ç ã o
da lombada no bairro

Divisão

De

distrito de moreira César

Vereador Professor eric e a senhora
fátima camPos resende de oliVeira

O vereador Professor Eric
(PR) está comemorando mais
uma conquista para os moradores do bairro Laerte Assumpção,
no Distrito de Moreira César.
Por meio do requerimento
nº 121/2013, endereçado ao
Prefeito, ao Subprefeito do
Distrito e à Secretaria de Obras
e Serviços, o vereador havia solicitado a construção do Centro
Educacional Municipal, sendo
que o documento foi aprovado
no plenário da Câmara por unanimidade. Ele também é o autor
do Projeto de Lei nº 173/2014
que denominou o novo Centro
Educacional Municipal de
“Fátima Campos Resende de
Oliveira”. O espaço educacional está localizado na avenida
Manoel Teixeira de Souza, 501
e tem uma área construída de
368,30m² com dependências
para copa, área de serviço,

Fale com o vereador Professor Eric

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

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

s essão
ballet

23
Capoeira,
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O Presidente da Câmara, Vereador Felipe César
– FC (PMDB), está propondo ao Poder Executivo
a criação de um Distrito
para Pequenos e Médios
Empresários de Pindamonhangaba. Atualmente, os
empreendedores da cidade
pagam altos aluguéis, inviabilizando seu trabalho.
A sugestão do Vereador é
que a Administração realize estudos para viabilizar
este Distrito Empresarial,
exclusivamente para beneficiar o empresariado do
município nas áreas de funilaria, mecânica, serralheria,
carpintaria, oficinas entre
outras. “Queremos proporcionar ao pequeno e médio
empresário, condições de
atender nossa população
com condições favoráveis
ao seu empreendimento”,
destaca o Presidente, Vereador Felipe César.
IMPLANTAÇÃO
DO BANCO DE
LEITE HUMANO
Autor da Lei n.º 2.994,
de 02 de maio de 1994, que
“dispõe sobre a criação
do Banco Municipal de
Leite Humano” e depois

de intensa luta e um árduo
trabalho, o atual Presidente
da Câmara, Vereador Felipe
César – FC, participou da
inauguração do Banco de
Leite Humano nas dependências da Santa Casa de
Misericórdia de Pindamonhangaba.
Comemorando a implantação do novo órgão, o
Vereador Felipe César – FC
enalteceu o trabalho e o empenho de toda a comunidade
em mais de 20 anos de luta
para que o serviço se tornasse realidade. “Essa luta
não é só minha. É de todas
as mães de Pindamonhangaba que necessitam deste
importante e fundamental
alimento para seus filhos”,
explicou o Vereador.
“O leite materno é um
líquido rico em gordura,
proteína, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas
e imunoglobulinas que protegem o bebê contra várias
doenças. Os benefícios não
são só para as crianças, mas
para as mães também, que
tem o risco reduzido de
contrair câncer de mama e
ovário”, observou o Vereador Felipe César – FC.

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

quer a desCeNtralização

Nas

também esteve preseNte ao eveNto

são de pessoas que eu gosto
muito de reunir em uma festa
para o reencontro dos todos
os membros. São aproximadamente 1000 pessoas. É
um encontro muito bonito
de pessoas da mesma raça”,
explicou o vereador.
Na sessão solene, Janio
Lerario entregou um Diploma
de Honra ao Mérito à oradora oficial e homenageada,
senhora Patrícia Cristina
Galvão.
Nascida em 1º de outubro
de 1977, Patrícia é filha de
Benedito Galvão e Maria Antonia Santos Galvão. Reside
no Distrito de Moreira César
há 30 anos. Graduada em
Serviço Social pela Universidade de UNITAU, atualmente
trabalha na Prefeitura de Roseira, onde exerce a função de
Assistente Social, no Centro
de Referência de Assistência
Social - CRAS.
Em seu discurso, Patrícia
lembrou que “ao longo da
história, a contribuição da
população negra na sociedade
brasileira se deu na construção
de riquezas socialmente produzidas, nas grandes construções arquitetônicas, na mão de
obra da produção agrícola e na
influência da música popular
brasileira e nas danças, arte,
cultura e esporte”.

CarpiNtaria , ofiCiNas , eNtre outras

Fale com o Vereador Felipe César – FC

da Coleta , Com ateNdimeNto

e daNças ; saCerdote NigeriaNo

A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba realizou
na segunda-feira, dia 23 de
novembro, a Sessão Solene
que comemorou o “DIA DA
CONSCIÊNCIA NEGRA”. O
ato foi realizado por meio do
Requerimento nº 1.764/2015,
de autoria do vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB). O objetivo deste ato solene é destacar pessoas que promovem
a inclusão e valorização do
negro e da cultura afrodescendente em Pindamonhangaba e
na Região Metropolitana do
Vale do Paraíba (RMVale).
Além do vereador Janio
Lerario – que presidiu a
solenidade - também estiveram presentes, o Secretário
de Juventude, Esportes e
Lazer, Cleber Bianchi (que
representou o Prefeito Vito
Ardito); o Presidente do
Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra de
Pindamonhangaba, Antonio
Rogério Lemes de Souza – Pai
Rogério; a Oradora Oficial,
Patrícia Cristina Galvão e o
Sacerdote nigeriano Ajayi
Ojeyemi Idunnuifá.
Durante as homenagens
e em seu pronunciamento,
Janio Lerario fez questão de
mencionar o nome da família
“Corenga”. “Estas famílias

de fuNilaria , meCâNiCa , serralheria ,

Cal pede capacitação de Toninho da Farmácia
auxiliares de enfermagem pleiteia ônibus adaptado
para coleta de sangue
para atendimento veterinário
nas unidades de saúde

soleNe aCoNteCeu No dia

e teve apreseNtação de

pequeNos e médios empresários das áreas

vestiário, salão principal com palco, sala
de depósito, arquivo,
dois sanitários e sala
multiúso e ainda conta
com estacionamento
com piso intertravado,
iluminação com postes,
muro e grade na frente
do prédio.
A construção de um
Centro Educacional
Municipal no Residencial Laerte Assumpção
trará maior entretenimento e lazer aos
moradores, pois o vereador Professor Eric
vem acompanhando
o crescimento expressivo da
população do bairro e tem visto a necessidade de um local
apropriado para a população
se reunir.
O vereador Professor Eric
aproveitou a oportunidade para
reforçar o pedido de construção
de uma Quadra Poliesportiva
para o bairro, uma vez que ele
já havia feito esta reivindicação
através do requerimento nº
128/2013. O vereador Professor Eric alegou que “o Laerte
Assumpção é o único bairro do
Distrito que ainda não conta
com esse benefício”. Para o
vereador, o esporte e o lazer
trazem para a população uma
vida mais saudável. “Estamos
lutando muito para conquistarmos melhorias e benefícios
para o Distrito de Moreira César
e nossa cidade”, enfatizou o
vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Cultura Negra e
afrodescendentes recebem
homenagens feitas pelo
vereador Janio Lerario

meta é viabilizar um espaço para os
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ubs

dos bairros

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB),
enviou um requerimento
pedindo ao prefeito Vito
Ardito, para que junto à
Secretária da Saúde, estudem a possibilidade de
treinamento e capacitação
de auxiliares de enfermagem do CISAS, para a
coleta de sangue, possibilitando assim o atendimento nas demais unidades de
saúde da cidade.
O vereador frisa que
muitos pacientes comparecem as unidades de saúde,
nos diversos bairros, à
procura desse serviço de
coleta de sangue.
Hoje, a coleta para exames é realizada somente
n o l ab o rat ó ri o cen t ral ,
distante dos bairros e da
periferia, como o Distrito
de Moreira César, a Zona
Norte e o Araretama.
“Isso acaba prejudicando
a população, pois precisam gastar dinheiro com
ônibus, além de um maior
tempo com a viagem”,
destaca.
O vereador Cal espera
que a Secretária atenda

o seu pedido para que a
população tenha um pouco mais de facilidade e
melhoria no atendimento,
com a coleta de sangue
mais próxima de suas
residências, facilitando o
transporte e economizando
o dinheiro das passagens.
Que significa uma boa
economia, principalmente nesses tempos difíceis
que estamos atravessando,
conclui.
UBS da
Vila São Benedito
Outro pedido do vereador Cal para a Secretária
de Saúde é que atenda a
população dos bairros:
Vila São Benedito, Vila
São José, Pasin, Taipas e
Mantiqueira, usuários da
UBS da Vila São Benedito,
no sentido de que o portão
principal que dá acesso
à entrada daquela unidade de saúde, permaneça
aberto durante o período
de almoço, para que possam aguardar a reabertura
do posto e o atendimento
médico, acomodados nos
bancos do lado de fora,
livres do sol e chuva.

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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

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

Chefe
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lazer aos moradores do

De

a instalação de um abrigo de passageiros na parada existente na frente
da “área verde”, uma vez que os
usuários ficam sob o sol e a chuva
aguardando o ônibus. No requerimento nº 2.011/2015, o vereador
solicitou à Prefeitura a revitalização
da “área verde”, com o plantio de
árvores, instalação de bancos, de parquinho infantil, de AMI – Academia
Melhor Idade, colocação de traves e
alambrado no campinho de futebol,
além de cercá-lo, com a finalidade de
transformar a área verde num local
de lazer para a comunidade.
E, no requerimento nº 2.005/2015,
o vereador Magrão cobrou a instalação de uma lombada defronte ao
número 793, onde já existe a demarcação do local, com a finalidade de
inibir os veículos que andam em alta
velocidade e garantir a segurança dos
pedestres e ciclistas, principalmente
das crianças. “Agradeço ao senhor
Elias e seus familiares que confiam
no nosso trabalho. Coloco-me à disposição para reivindicar as melhorias
necessárias para o bairro e garantir
uma melhor qualidade de vida a toda
comunidade do Araretama”, finalizou
o vereador Magrão.

Fotos: Divisão

Atendendo a um pedido do senhor
Elias, morador da rua Benedito Pires
César, o vereador Magrão (PPS)
visitou esta semana o bairro do Araretama. Na oportunidade, ele verificou que na “área verde”, localizada
defronte a casa do munícipe, havia
uma caçamba cheia de entulho e lixo.
Além do mal cheiro, o equipamento
estava atraindo insetos e animais
peçonhentos. Magrão constatou,
ainda, que havia uma poça grande
com água parada, tornando-se um
possível criadouro de mosquitos.
De imediato, o vereador entrou
em contato com os departamentos
competentes da Prefeitura, solicitando providências, sendo que já foi
retirada a caçamba e os funcionários
do município aterraram o local onde
estava a poça d’água.
Para os demais pedidos, o parlamentar apresentou requerimentos
na última sessão, realizada no dia 30
de novembro e dentre eles reivindicou – por meio do requerimento nº
2.015/2015 – que o Executivo realize
estudos e adote providências para
a construção de galeria de águas
pluviais no Araratema. Segundo os
moradores do bairro, toda vez que
chove a rua
Benedito Pires César fica
com pontos de
alagamentos.
Através do requerimento nº
2.013/2015,
Magrão pediu

Divisão

da

assistente

Vereador toninho
quer

da

“castramóVel”

farmácia
Para cães

e g at o s a b a n d o n a d o s

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) pleiteia um ônibus
adaptado para atendimento 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 castrações de animais e contará com
condições mínimas, instalações e
equipamentos indispensáveis para
o funcionamento de serviços como
por exemplo: salas de ambulatório,
de antissepsia, de cirurgia; balança
para pesagem dos animais; Kit de
emergências para ressuscitação
cardiorrespiratória e outros.
Em municípios da região,
como em São José dos Campos
a prefeitura já aprovou a criação
do Programa Municipal de Castração Móvel, que visa a castração
gratuita de animais domésticos.
Na fase inicial, deverão ser
castrados 150 animais por mês,
1.800 a cada ano. A primeira
iniciativa do projeto será credenciar entidades, instituições
e pessoas físicas que queiram
contribuir para o controle populacional de animais domésticos.
Já a segunda parte consiste na com-

pra de um ônibus, o “Castramóvel”, no qual sejam realizadas
as cirurgias. “Por isso, solicito a
implantação em nosso município,
pois em cidades vizinhas o ônibus
de castração móvel já funciona
com muito sucesso”, explica o
vereador.
Importância da
Castração de cães e gatos
Atualmente existe uma grande preocupação com o controle
populacional de cães e gatos e
a castração é uma das formas de
evitar que animais, principalmente filhotes sejam abandonados
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.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
De
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NIS
NOME
NIS
NOME
21273278862
ELAINE CRISTINA DUARTE
23675872587
MARCOS
ROBERTO DECESAR
MOURA
23675872587
MARCOS ROBERTO DE MOURA
12431874275
ELAINE PROLUNGATTI
16449455552
MARIA
GONCALVES
16449455552
MARIA APARECIDA GONCALVES
20795760676
ELIANAAPARECIDA
RANGEL CORDEIRO
23701923228
MARIA APARECIDA LESSA DE FREITAS
23701923228
MARIA APARECIDA LESSA DE FREITAS
12425876997
ELISABETE DO ESPIRITO SANTO
16488796802
MARIA DA CONCEICAO EUGENIO
16488796802
MARIA DA CONCEICAO EUGENIO
DIA
28/12/2015MARIA
16127395608
ELIZABETE
PORFIRIO
DA SILVA
16444901821
DE FATIMA
DE JESUS
16444901821
MARIA DE FATIMA DE JESUS
21241883485
EMILIA
LEITE
RANGEL
ALVES
10391242439
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTUNES
10391242439
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTUNES
10561936843
ERNANTES
RIBEIRO
16495007753
MARIA
HELENA
ALVES DE AQUINO
16495007753
MARIA HELENA ALVES DE AQUINO
16407226563
MARIA
HELENA
DA SILVAGOMES DE LEMOS
16407226563
MARIA HELENA DA SILVA
16223723718
ESTEFANIA
CONCEICAO
20733935219
MARIA
DOMINGOS
20733935219
MARIA IVONETE DOMINGOS
16020057241
EUNICEIVONETE
MARIA LEITE
20070274767
MARIPAULA
NASCIMENTO
DA SILVA
20070274767
MARIPAULA NASCIMENTO DA SILVA
13366298811
FERNANDA APARECIDA
LEMES
SOURATY
16445954155
MARTA DA SILVA FEITOSA
16445954155
MARTA DA SILVA FEITOSA
16231251668
GENI APARECIDA RIBEIRO
12353093258
PATRICIA MANCKEL
12353093258
PATRICIA MANCKEL
10847841178
GERALDA
MARIA
DA
SILVA
16626265033
PAULA TAIS CIRINO SALGADO
16626265033
PAULA TAIS CIRINO SALGADO
16231274528
GIOVANA FERNANDES
DA SILVA
23713154135
POLYANE
SANTANA PEREIRA
23713154135
POLYANE SANTANA PEREIRA
12881709267
GISELE VICENTINI
CUNHA
DE CARVALHO
21012153012
PRISCILA
GARCIA DE
ANDRADE
21012153012
PRISCILA GARCIA DE ANDRADE
20778570570
RAFAELA
CORREA
DA SILVA
20778570570
RAFAELA CORREA DA SILVA
22023553112
GRABRIELA
DOS SANTOS
VASCONCELLOS
21026218367
RAIMUNDA
AQUINO
LUZ
21026218367
RAIMUNDA AQUINO LUZ
23717749885
IEDA CRISTINA
DE MOURA
16659362070
RAISSA
LUCIANA
SILVERIO
VENTURA
16659362070
RAISSA LUCIANA SILVERIO VENTURA
10769255229
IRACEMA SILVA
16688467977
RAQUEL FERNANDA DE ALMEIDA
16688467977
RAQUEL FERNANDA DE ALMEIDA
17064385382
IVONE CAVALIERI
13001759231
REGIANE HELENA DOS SANTOS
13001759231
REGIANE HELENA DOS SANTOS
16249860720
IZAURA MARIA
FELIX
12410846957
RICARDO
PAULO
DE CARVALHO
12410846957
RICARDO PAULO DE CARVALHO
23678463246
JACIARA MARIA
VICENTE
12302087579
ROBISON
MONTEIRO
12302087579
ROBISON MONTEIRO
16251029626
JACQUELINE
DOS SANTOS
12427158838
ROGERIO
MACEDO
OCANA MOREIRA
12427158838
ROGERIO MACEDO OCANA
16580896982
ROSANA
DA COSTA
SILVA ROSA
16580896982
ROSANA VIEIRA DA COSTA SILVA ROSA
16231560709
JANAINA VIEIRA
FRANCISCA
DE SOUZA
16688477883
ROSANGELA
MARIA
DOS
SANTOS
16688477883
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS
23662982346
JANE MARIA NUNES TEIXEIRA
16649523713
ROSANGELA
MENDES
16649523713
ROSANGELA MENDES
12689371261
JANETE BRAGA DE OLIVEIRA SILVA
16699864611
ROSANGELA RAMOS DE MACEDO
16699864611
ROSANGELA RAMOS DE MACEDO
16272286016
JESSICA DE JESUS
23687118289
ROSEANE CRISTINA VASCONCELOS VICTOR
23687118289
ROSEANE CRISTINA VASCONCELOS VICTOR
23700238734
JOICE CAROLINE
MARCELINO
16544734277
ROSELI
AUGUSTAPEREIRA
GONCALVES
16544734277
ROSELI AUGUSTA GONCALVES
16178727969
JOICE DE MEIRE
FATIMAARANTES
APARECIDA
FELIPE
23694165912
ROSIANA
BIUM
23694165912
ROSIANA MEIRE ARANTES BIUM
16205071011
JOSE EDUARDO
DA SILVA
CORREIA
16692576319
ROSILEIA
DE SOUZA
CABRAL
16692576319
ROSILEIA DE SOUZA CABRAL
12704281701
SHEILA
LIDIANE
12704281701
SHEILA LIDIANE CASSOL
16316452846
JOSE LOPES
DE CASSOL
OLIVEIRA
12766829247
SIDNEIA
MOREIRA DOS SANTOS
12766829247
SIDNEIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS
13833980779
JULIANA APARECIDA
PEREIRA RIBAS
20065146756
SIMONE
DUQUE
20065146756
SIMONE GONCALVES DUQUE
16315914390
KAOLYN GONCALVES
AGNY TRAJANO
FRANCISCO
12277318746
SORAYA VILMA FERREIRA SANTOS
12277318746
SORAYA VILMA FERREIRA SANTOS
20785089785
KARINA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO
16250173774
STEFANE ANGELINA BENTO DE MELO
16250173774
STEFANE ANGELINA BENTO DE MELO
22814188878
KELLY
CRISTINA
QUINTANILHA
DE
FREITAS
20782396784
STEFANIA APARECIDA GRACIANO FOLLMANN
20782396784
STEFANIA APARECIDA GRACIANO FOLLMANN
12515422898
LAZARO
ALVES
DA
SILVA
JUNIOR
23658390456
SUZETE PATRICIA DE ASSIS FERREIRA
23658390456
SUZETE PATRICIA DE ASSIS FERREIRA
20785082683
LETICIA GOMES
MIRANDA
16620585281
TATIANE
APARECIDA
SANTOS DO CARMO
16620585281
TATIANE APARECIDA SANTOS DO CARMO
13055040855
TATIARA
GOMES MATSUMOTO
13055040855
TATIARA GOMES MATSUMOTO
20391615135
LETICIA RAYMUNDO
DE OLIVEIRA
13781601853
TELMA
DA SILVA SAVIANO
13781601853
TELMA MARQUES DA SILVA SAVIANO
14484749315
LILIANEMARQUES
ISABEL SIMOES
23715184392
THAMIRES RIBEIRO LACERDA
23715184392
THAMIRES RIBEIRO LACERDA
16369388530
LIOMAR JUSTINO FERREIRA
16621487445
THAMYRES RAMOS MARCONDES BARROS
16621487445
THAMYRES RAMOS MARCONDES BARROS
16490546419
LOURDES DE JESUS
13518246851
TIANE DENISE DE OLIVEIRA
13518246851
TIANE DENISE DE OLIVEIRA
16496042846
LUCIA
HELENA
DOS
SANTOS
GARCIA
12878785268
VALDINEIA APARECIDA RAMOS
12878785268
VALDINEIA APARECIDA RAMOS
16518500825
LUCIANA APARECIDA
FERREIRA
23631475183
VANESSA
DE OLIVEIRA
SERRA RAMOS
23631475183
VANESSA DE OLIVEIRA SERRA
12373465886
LUCIANA
MODESTO
DADA
SILVA
16599641947
VERA
CRISTINA
XISTO
CONCEICAO
16599641947
VERA CRISTINA XISTO DA CONCEICAO
12693777242
VERA
LUCIA
CORDEIRO
SIQUEIRA
12693777242
VERA LUCIA CORDEIRO SIQUEIRA
16490426383
MADJANE
GOMES
DOS REIS
13554341850
VICENTE
GONCALVES
NETO
13554341850
VICENTE GONCALVES NETO
16405378692
MAIRA ROSELI
DE MATOS
12283888729
VILMA APARECIDA DE CARVALHO
12283888729
VILMA APARECIDA DE CARVALHO
12933331251
MAIRA SIQUEIRA ROSA
20791466838
WLADIMIR JOSE DIAS DA SILVA
20791466838
WLADIMIR JOSE DIAS DA SILVA
12462433386
MARCIA
GOMES
ALVES
FERNANDES
20785124564
YASMIN SAITTA ASSAF
20785124564
YASMIN SAITTA ASSAF

PESSOAS QUE
AINDA
NÃO
SACARAM A PARCELA DE SETEMBRO/15
PROGRAMA
BOLSA
FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
VERIFIQUE
SEU
NOME AQUI
PESSOAS QUE AINDA NÃO SACARAM
A PARCELA DE
SETEMBRO/15
VERIFIQUE
SEU NOME AQUI
O ÚLTIMO DIA
PARA RECEBIMENTO
DA PARCELA DE SETEMBRO/15 É

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE SETEMBRO/15 É DIA 28/12/2015
ATUALIZADO EM 25/11/2015
ATUALIZADO EM 25/11/2015

NIS NIS
NOME
16166590637
AIRAN SUEDE SILVA DE OLIVEIRA
16166590637
AIRAN SUEDE SILVA DE OLIVEIRA
21249077143
ALEXSANDRA VIEIRA
21249077143
VIEIRA
13452516899
ALINE CARDOSOALEXSANDRA
VIEIRA
16019846270
ANA CLAUDIA DA SILVA
13452516899
ALINE CARDOSO VIEIRA
23706690159
ANA FLAVIA ANDRE DOS SANTOS
21216498239
ANA MARIA FERNANDES
PERES
16019846270
ANA CLAUDIA
DA SILVA
20778575343
ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS
23706690159
ANA FLAVIA ANDRE DOS SANTOS
16102867786
ANA PAULA DE FARIA DA SILVA
12612849256
ANA PAULA PEREIRA
21216498239
ANABRAGANCA
MARIA FERNANDES PERES
16104139656
ANDREA APARECIDA MONTEIRO
20778575343
ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS
16104159762
ANGELA MARIA MENEZES
20785048752
ANGELA MARIA ANA
SENA RIBEIRO
16102867786
PAULA DE FARIA DA SILVA
16160725565
ANGELICA DO PRADO SANTOS
12612849256
PAULAMOREIRA
PEREIRA BRAGANCA
21240916223
APARECIDA INESANA
DOS SANTOS
12752643278
AUGUSTINHA DEANDREA
JESUS ALMEIDA
16104139656
APARECIDA MONTEIRO
16025916536
BEATRIZ APARECIDA GOMES DE JESUS
16104159762
ANGELA
MARIA MENEZES
20428765364
BEATRIZ NASCIMENTO
QUEIROZ
20778569971
BRUNA BASSANELLO
OLIVEIRA
20785048752
ANGELA
MARIA SENA RIBEIRO
12700038268
BRUNA DE OLIVEIRA SOUZA
16160725565
DO PRADO SANTOS
13001922221
CARLA CRISTINAANGELICA
DE ASSIS CARVALHO
12732162231
CARLA JANAINAAPARECIDA
SILVA GODOI
21240916223
INES DOS SANTOS MOREIRA
13165548772
CIBELE RENATA DA SILVA
12752643278
AUGUSTINHA
DE JESUS ALMEIDA
16492150385
CLAUDIA DOS SANTOS
RAMOS
16482587578
CLAUDINEIA DOS
SANTOS RIBEIRO
16025916536
BEATRIZ
APARECIDA GOMES DE JESUS
12498942884
CLAUDIO MARCIO MARCONDES
20428765364
BEATRIZ
NASCIMENTO QUEIROZ
21269178573
DAIANE SIQUEIRA
LOPES
21218622670
DEBORA APARECIDA
DOS SANTOS
20778569971
BRUNA
BASSANELLO OLIVEIRA
16019928366
DEBORA DUARTE SANCHES
12700038268
DE OLIVEIRA SOUZA
16104424466
DIEGO ALBERTOBRUNA
SANTOS SIQUEIRA
16106418617
DULCINEIA MACHADO
ALVES
DA SILVA BARBOSA
13001922221
CARLA
CRISTINA
DE ASSIS CARVALHO
16007993087
EDITANIA FREITAS DA SILVA
12732162231
CARLA
JANAINA SILVA GODOI
12396950861
ELAINE CRISTINA
DE OLIVEIRA
21273278862
ELAINE CRISTINA
DUARTE RENATA DA SILVA
13165548772
CIBELE
12431874275
ELAINE PROLUNGATTI CESAR
16492150385
20795760676
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E
RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR
DATA: 02/12/2015

FUNÇÃO

23678463246
JACIARA MARIA
do muro
da REMEFI Liberdade”
e VICENTE
1 de 2
Fonte: Caixa Econômica Federal
16251029626
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Pindamonhangaba, 01 de dezembro
de 2015.
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AUXILIAR DE LIMPEZA (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
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Fonte: Caixa Econômica Federal
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CABELEIREIRO
ELETRICISTA PREDIAL (com curso NR10)
ENCANADOR
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL (cursando o 5º semestre)
ESTAGIÁRIO EM TÉCNICO DE INFORMÁTICA
FISIOTERAPEUTA ( com conhecimento em ergonomia)
GARÇOM//GARÇONETE
Fonte: Caixa Econômica Federal

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

2 colunas por 15 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO N° 5.249,
DEZEMBRO DE 2015.

DE

1º

D E C R E T A:

DE

Autoriza o uso, pelos permissionários do
serviço de táxi, da Bandeira II no período
que especifica.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do
Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais,

Art. 1º Fica autorizado o uso pelos
permissionários do serviço de táxis da
Bandeira II durante as 24 (vinte e quatro)
horas do dia, no período de 03 a 31 de
dezembro de 2015.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir
de 03 de dezembro de 2015, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de dezembro de
2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 276/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações
e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do
Cardoso, o PP nº. 276/15, referente à “Aquisição de medicamentos”,
com encerramento dia 15/12/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.:
(12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 309/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e
Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do
Cardoso, o PPRP nº. 309/15, referente à “Aquisição de medicamento
controlado para atender pacientes do CAPS por período de 12
meses”, com encerramento dia 16/12/15 às 8h e abertura às 8h30. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou
através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 310/2015
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. 310/15, referente à “Aquisição de insumos
laboratoriais”, com encerramento dia 16/12/15 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, 02 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 311/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e
Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do
Cardoso, o PPRP nº. 311/15, referente à “Aquisição de café em pó e
açúcar refinado pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento
dia 17/12/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 312/2015
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. 312/15, referente à “Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de cobertura de seguro
de seguro de veículos, por um período de 12 (doze) meses”, com
encerramento dia 17/12/15 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, 02 de dezembro de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Marcos Antonio Guerrero
Secretário de Habitação
Registrado e publicado na Secretaria
de Assuntos Jurídicos em
1º de dezembro de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 378/15-DEPTRAN

ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br
OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABASP OU AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURAMOREIRA CÉSAR, MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU
ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.

pindamonhangaba

QUINTA-FEIRA

3 de dezembro de 2015

cotidiano
Tribuna do Norte
Sindicato Rural comemora 50 anos

Homenagem aos ex-presidentes marcou a festa que aconteceu na sexta, dia 27, na sede do Sindicato
o evento de comemoração dos 50 anos de sindicato
rural de Pindamonhangaba
aconteceu na noite de sextafeira (27), com entrega de placa aos ex-presidentes da instituição.
durante o discurso de abertura, João Bosco Andrade Pereira, atual presidente, ressaltou o trabalho que o sindicato
desenvolve em prol da divulgação do trabalho realizado pelo
produtor rural. “o sindicato
tem grande preocupação em
apoiar iniciativas que auxiliem
o produtor rural, dessa forma
firma parcerias para que cursos e treinamentos sejam realizados durante todo o ano”,
explicou. lembrou ainda das
ações de comunicação que o
sindicato iniciou há um ano,
bem como da volta do jornal
impresso.
o presidente destacou ainda
o esforço conjunto que o sindicato está fazendo para dar um
destino certo à área da sede.
“Uma comissão de arquitetos
irá sugerir a melhor utilização
do espaço que pode se tornar
um centro de convenções”.
Para o futuro também existe a
possibilidade da construção de
um centro de formação, em outra área do sindicato.
durante a comemoração foram homenageados os seguintes ex-presidentes: Adherbal
ribeiro Ávila, Joaquim Pereira da silva, Carlos Francisco Pupio Marcondes, José
Gomes vieira, José roberto
Marcondes de Aguiar, João
Bosco Andrade Pereira, roque
Claro, José Gomes vieira Júnior, luiz Fernando salgado
Marcondes, José renato Pereira Bicudo, Jefferson Tadeu

divulgação

Evento em comemoração aos 50 anos de fundação do sindicato entregou placas aos ex-presidentes da instituição
salgado de Barros e Carlos Alberto Faria lopes.
o ex-presidente Carlos
Francisco Pupio Marcondes
falou pelos homenageados,
agradecendo ao sindicato por
valorizar o passado. “É uma
honra receber essa placa que
tanto representa para cada
um de nós homenageados. Temos que louvar a iniciativa do
sindicato rural de ressaltar a
importância de cada um que
ajudou a escrever a história da
entidade”, concluiu.

SobRe o Sindicato RuRal
O Sindicato Rural de Pindamonhangaba é uma
entidade voltada a promover a solidariedade social,
com grande preocupação em apoiar iniciativas que
auxiliem o produtor. Para isso, tem forte parceria
com o Senar, que promove cursos e treinamentos
em diversas áreas, promovendo ainda, missões para
feiras no Estado de São Paulo.

POLÍCIA

Nova Gokula inaugura livraria
com lançamento de obra de poesia
AiAndrA Alves MAriAno
***
A Fazenda nova Gokula vai
inaugurar, no sábado (5), sua
primeira livraria no local, que
terá como sua missão principal
o fomento à leitura como parte
do sistema de livre oferta de livros ao leitor ou ao futuro leitor.
o evento de inauguração
contará com o lançamento do
livro de poesias “Memorial do
Monastério”, de Juraci Faria.
Cidadã pindense, a autora é frequentadora de nova
Gokula e revela que muitos
dos seus escritos poéticos foram produzidos nas margens
do rio Yamuna e bosques de
nova Gokula.
‘Memorial do Monastério’
expõe versos poéticos em homenagem à santa Tereza d’Avila. santa Teresa é considerada

informou que um rapaz
de bicicleta passou disparando em sua direção,
porém sem atingi-lo.
Com as características
do suspeito, foi efetuado patrulhamento pela
região, onde os policiais
localizaram o adolescente,
que foi reconhecido.
O acusado foi apresentado no plantão do 1º
Distrito Policial e está à
disposição da Justiça.

Juraci Faria
mestra de oração e uma excelente pedagoga no caminho da
espiritualidade, portanto ela é
padroeira dos professores pela
sua maestria em lidar com as
pessoas para que elas perfizessem um caminho mais fácil
para chegarem até deus.

santa Tereza d’Avila, santa
que deixou uma contribuição
valorosa para a espiritualidade cristã é venerada não só entre os cristãos católicos, mas
também por pessoas de outras
religiões como os seguidores
de Krishna.
“Assim, como Chaitanya
no humor de radharani, santa Teresa arrebanhou muita
gente para vivenciar o amor
incondicional a deus no humor mais puro e elevado. Foi
uma mulher corajosa, que
enfrentou muito preconceito
na época, onde a mulher não
tinha espaço na igreja e nem
fora dela”, afirma Rama Putra
das, co-presidente de nova
Gokula.
A inauguração da livraria
será na fazenda, a partir das
17 horas.

divulgação

Homem é preso após
tentativa de homicídio
Um homem foi preso depois de tentativa
de homicídio contra um
morador do Liberdade
na madrugada da última
quarta-feira (25).
Segundo informações
da Polícia Militar, eles
foram acionados até
o bairro para atender
ocorrência de disparo de
arma de fogo. No local,
os policiais se depararam com a vítima que

divulgação

Capa do livro de Juraci Faria

divulgação

O templo da Fazenda Hare Krishna

