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Divulgação

PINDA ABRE PISCINAS
À POPULAÇÃO COM
FESTIVAL DE VERÃO
Divulgação

O Festival de Verão da Prefeitura de Pindamonhangaba abre
as piscinas públicas à população. Nesta terça-feira (5) e na
quarta-feira (6) o evento acontece no Centro Esportivo José
Ely Miranda “Zito”, em Moreira César; nos dias 7 e 8 chega
ao Cidade Nova. O CE “João do
Pulo” e o Araretama recebem as
atividades na próxima semana.
PÁGINA 6

Beatriz Camargo
Monteiro Silva

Pindense
conquista 2º
lugar na São
Silvestrinha

Cidade inicia
recadastramento
para isenção
de pedágio

A jovem Beatriz Camargo
Monteiro Silva, de 7 anos, conquistou o 2º lugar na 22ª São
Silvestrinha, realizada no dia 19
de dezembro, em São Paulo.
A atleta começou a praticar
corrida no ano passado, quando
foi campeã do Circuito Corrida
de Rua de Pinda.
PÁGINA 6

PÁGINA 3
TERÇA-FEIRA

18º
PARCIALMENTE NUBLADO SOL ENTRE POUCAS NUVENS

30º
UV 14
Pessoas de todas as idades podem participar da atividade oferecida pela Prefeitura

Renovação de bolsas de estudo termina na sexta-feira
Os 160 estudantes que possuem bolsas
de estudo universitário, oferecidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba, devem renovar o benefício até sexta-feira (8), no Depar-

Inscrições
para Festival
de Marchinhas
vão até dia 12

As inscrições para o Festival
de Marchinhas 2016, que vai homenagear Walter Leme, seguem
até o dia 12 de janeiro. Os interessados devem fazer cadastro
pessoalmente no Departamento
de Cultura ou enviar formulário
pelos Correios. A divulgação dos
selecionados será no dia 15 de
janeiro.
PÁGINA 6

tamento de Assistência Social da Prefeitura,
das 8 às 12 horas e das 13 às 16h30.
Após o período de renovação, a Prefeitura divulgará a quantidade de alunos

que continuará com o benefício e posteriormente fará as inscrições para novos
bolsistas.
PÁGINA 3

Comunidade e Prefeitura plantam árvores no Castolira
Divulgação

A Prefeitura de
Pindamonhangaba
e vários moradores
plantaram 120 mudas
de árvores frutíferas
na área verde entre o
Castolira e a Vila São
Paulo. Foram plantadas mudas de árvores
como: abacateiro,
mangueira, acerola,
jenipapo, araçá, entre outras.
PÁGINA 6
Com as árvores, local
ﬁcará mais aprazível,
diﬁcultando o depósito
de lixo entulho
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DIToRIal

Com o pé direito

E

não é que o ano novo começou mesmo?
Já estamos em 2016 e a vida segue em
frente. Agora, é hora de arregaçar as
mangas e recomeçar a trabalhar, planejar e realizar.
Estamos um ano mais experientes e precisamos
afugentar as previsões mais pessimistas que possam
vir da economia, ajustando as lentes com as quais
enxergamos o cotidiano e nos adequando às novas
demandas que estão surgindo.
Em busca da prosperidade, que tenhamos
tempo para nos dedicarmos ao bem-estar dos
relacionamentos sociais e repactuar aqueles que
não estão nos fazendo felizes. Em vez de repetir
as mesmas discussões de sempre no trabalho,
em família, no condomínio, que possamos tirar
proveito do nosso amadurecimento para estreitar
conexões e ir mais longe, tendo em mente que tudo
é temporário: tanto situações ruins quanto boas.
União, solidariedade, paciência e disposição para
enfrentar os obstáculos parecem ser as respostas
para sair da inércia e sermos mais produtivos.
Que possamos começar o Ano Novo com o pé
direito! Com boa vontade, gentileza e energia para
enfrentar os desafios que estão por vir. Sempre
com o máximo de otimismo e consciência da
importância do nosso papel e responsabilidade sobre
nosso próprio destino e da coletividade. Agindo
localmente, pensando globalmente.
Enfim, que 2016 seja um ano em que tenhamos
mais notícias boas do que ruins, mais momentos
felizes do que tristes, mais sucessos do que
fracassos. E que tenhamos a oportunidade de fazer
alegremente a nossa parte para um lar, um bairro,
uma cidade, um país e um mundo melhores do que
foram no ano passado. Coragem! O Ano Novo já
começou...

Tribuna do Norte

Sindicato dos metalúrgicos abre
inscrições para cursos de informática
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT abriu inscrições para novas turmas
do curso de informática
oferecido gratuitamente.
O curso é destinado a
sócios e seus dependentes, mas parte das vagas é
reservada para a população em geral. O prazo para
inscrições se encerra no
dia 14, com início das aulas no dia 19. As 84 vagas
são divididas em turmas
de idade livre, infantil e
melhor idade, tanto no
centro quanto em Moreira
César.
Segundo o secretário
de Formação do sindicato,
Celso Antunes, 262 pessoas concluíram o curso em
2015, e desde 2013, já são
644 alunos beneficiados.
“São metalúrgicos, filhos de metalúrgicos e
também pessoas da co-

Guilherme Moura

Formatura da última turma de
2015, ano que formou 262 alunos;
em destaque, o secretário de
Formação, Celso Antunes
munidade que estão tendo
mais oportunidades. Esse
é o nosso esforço, sempre
proporcionar mais oportunidades”, disse.
A sede fica na rua Sete

eDiTaL De CoNVoCação
A Diretoria do CENTRO Espírita “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos os
associados para a Assembleia Geral a realizar-se no dia 22 de janeiro de 2016 às
20h30min, na sede social da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75,
centro em Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença de 1/3
(um terço) dos sócios ou às 21h30min, em 2ª Convocação, com qualquer número de
associados presentes na sede da Instituição.
Pauta: Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal que dirigirá os destinos da
Entidade no biênio, outubro de 2015 à outubro de 2017.

Deixo raízes na estrada,
no bem-querer eu me esforço,
para não ser maltratada
pelo açoite do remorso!

(1º lugar no concurso de São Paulo - tema Raízes - José Valdez)

Na primavera eu perfumo;
se é verão, queimo e bronzeio;
no outono sou fruto –assumo!e no inverno... eu ‘jordaneio!’

(1º lugar no concurso de Campos do Jordão – tema Inverno José Ouverney)
João Paulo Ouverney

Fundação Dr. João Romeiro

eDiTaL De CoNVoCação:
ReGuLaRiZação Dos DoCuMeNTos C.M.e
aos conselheiros citados abaixo.
1. Renato Guaycuru Mendonça (Rede Estadual)
2. Maria Ângela da Silva (Rede Estadual)
3. Juliana Santos Carlos Silva Ribeiro (Rede Particular)
4. Daniele Cristina de Oliveira (APAE)
5. Camila Santos Andrade (APAE)
6. Simone Sousa Lima Tomé Braça (Ensino Superior)
7. Gabriel Aquino da Cruz (Ensino Superior)
8. Janete da Silva (Rede Estadual – Ensino Fundamental e Ensino Médio)
9. Simone Aparecida Souza Kogempa da Costa (Rede Particular)
10. Ana Paula Souza Ferreira de Lima (Rede Particular)
11. Ana Cristina dos Santos (APAE)
12. Luci Barros Franin (APAE)
13. Patrícia Elaine dos Santos Cabral (Ensino Superior, Técnico, EJA)
As fichas cadastrais e cópias dos documentos ( RG ) deverão ser entregues, com
a maior agilidade possível, à Secretaria de Educação e Cultura (Avenida Fortunato
Moreira, 173, Centro), em horário de expediente (08 às 17 horas); aos cuidados da
Diretora do Departamento Pedagógico.
Sem mais, manifesto sinceros votos de estima e consideração.
Ronaldo Pinto de andrade
Presidente do conselho C.M.e

Clovis san Martin Leite de abreu
Presidente

Altair Fernandes

APL sob nova direção
Depois de duas gestões à frente da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras, Alberto Marcondes Santiago devolveu a presidência à escritora
Bete Guimarães, eleita para o biênio 2016/2017. A

solenidade festiva e comemorativa aos 53 anos da
entidade aconteceu no dia 18 de dezembro, nas dependências do Palacete 10 de Julho, atual sede do
Centro de Memória ‘Barão Homem de Mello’.
portalr3

Alberto Santiago

“No período de quatro anos, duas gestões, que
estivemos à frente da APL, realizamos 44 sessões
solenes, nas quais, para oportunizar o conhecimento da obra dos autores de nossa cidade e, enquanto era nos permitido, contribuímos para o
lançamento de 30 livros; ocorreram 45 conferências e mais 16 palestras de homenagens a cidadãos
que se destacaram na nossa sociedade. Com prioridade para a arte e a cultura, nossas plenárias solenes ocorreram em ambiente agradável e festivo
nas dependências do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, gentilmente
cedido pela atual Administração Municipal, por
intermédio de seu departamento competente.
Gentileza à qual agradecemos e esperamos continuar sendo merecedores da atenção”, resume
Santiago sobre a passagem do cargo, desejando
sucesso e êxito à sucessora.

Bete Guimarães

José Valdez e José Ouverney, dois dos trovadores que mais
representam Pinda nas premiações da trova pelo país

Sabim, 40, Terra dos Ipês
I, Moreira César – telefone 3637-3634.

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2016.

UbT–Pinda: trovadores vencedores

CoNfIRA dUAs dAs TRovAs vENCEdoRAs Nos CoNCURsos ACImA mENCIoNAdos, UmA dE CAdA Um
dos TRovAdoREs pINdAmoNhANgABENsEs:

de Setembro, 232, centro
- telefone 3644-1540. A
subsede fica na rua Albert

CeNTRo esPÍRiTa “BeZeRRa De MeNeZes”
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.4l0-010
CNPJ 50.455.179/0001-40

R EGISTRo CUlTURal
O presidente da UBT- União Brasileira de Trovadores/Seção
Pindamonhangaba, José Valdez de Castro Moura, nos enviou relação das últimas premiações de trovadores de Pindamonhangaba
no final de 2015 (conforme publicação do boletim da UBT Nacional,
meses de setembro/outubro /novembro). No Concurso Nacional de
Porto Alegre-RG - tema Sombra - Menção Honrosa: José Ouverney;
Nacional/São Paulo-SP – tema Raízes – vencedor: José Valdez de
Castro Moura; Nacional/Niterói – tema Pingo – Menção Especial:
José Valdez de Castro Moura; Nacional/Maranguape – vencedor:
José Valdez de Castro Moura; Estadual/Campos do Jordão – tema
Inverno – vencedor: José Ouverney; Menção Honrosa: José Valdez.
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Bete elogia a atuação de seu antecessor, fala da
alegria de retornar à direção do sodalício e agradece aos colaboradores e amigos da APL, destacando os departamentos municipais parceiros,
ressaltando a importância do apoio da Administração Municipal para a Academia de Letras.
“Felizmente, a APL, nas últimas décadas, conquistou o seu espaço no cenário social de Pinda-

Bete e Alberto, responsáveis pela direção da APL nas
últimas quatro gestões
monhangaba, e é, sem dúvida, o maior reduto das artes em geral
de nossa cidade. Todo mês, sempre na última sexta-feira, um grupo de pessoas se reúne para cultuar e apreciar os mais diversos
tipos de arte, seja na poesia, seja na prosa, seja na música, seja
nas artes visuais, seja nas artes cênicas, enfim, em todos os segmentos. Com a colaboração da Faculdade Santa Cecília, através
da participação de seus alunos músicos, as reuniões têm sido mais
festivas, mais alegres, e de muita descontração”, disse Bete Guimarães, presidente da APL.

EXPEDIENTE
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Renovação de bolsas de estudo
termina nesta sexta-feira
Os 160 estudantes beneﬁciados com bolsas de
estudo universitário, oferecidas pela Prefeitura de
Pindamonhangaba,
devem fazer a renovação do
benefício até sexta-feira
(8). Este benefício é concedido para os moradores
por meio da Lei Municipal
nº 5.509, de 28 de feverei-

ro de 2013.
A renovação deve ser
feita no Departamento de
Assistência Social, localizado na rua Euclides Figueiredo, 94, Alto Cardoso, próximo à Prefeitura.
O atendimento é das 8 às
12 horas e das 13 às 16h30.
Os estudantes devem
apresentar comprovante

atual de residência, comprovante de renda, Carteira de Trabalho ou comprovante de autônomo e o
relatório de notas do ano
de 2015.
Após o período de renovação, a Prefeitura irá
divulgar a quantidade de
alunos que irão continuar
com o benefício e poste-

riormente fará as inscrições para novos bolsistas.
Para ser beneﬁciado
com as bolsa de estudo, todos os interessados fazem
as inscrições e participam
de avaliações sociais. O
processo de triagem social
é realizado por proﬁssionais do Departamento de
Assistência Social.

Pinda inicia recadastramento
para isenção de pedágio
Teve início nessa segunda-feira (4) o prazo
para o recadastramento
para solicitação de isenção de pedágio da estrada
do Atanázio. Os interessados devem ir ao Setor de
Protocolo da Prefeitura ou
à Subprefeitura, em Moreira César, para dar entrada no pedido.
A isenção é concedida
às pessoas que estudam
ou trabalham em Pindamonhangaba, e têm o veículo licenciado em outra
cidade. O recadastramento deve ser feito até o dia
29 de janeiro – a partir do
primeiro dia de fevereiro
estará suspensa a isenção.
Os trabalhadores devem
apresentar cópias legíveis
do licenciamento do veículo no nome da pessoa que
realizar o pedido, ou em
nome do esposo (a) com
a certidão de casamento;
CNH - Carteira Nacional de

Divulgação

O recadastramento deve ser feito até dia 29 de janeiro

Habilitação; comprovante
de endereço (máximo mês
anterior); CTPS - Carteira
de Trabalho e Previdência
Social e declaração do RH
da empresa.
No caso de estudantes, é preciso apresentar
cópias do licenciamento do veículo no próprio
nome, ou da esposa (o)

com a certidão de casamento, ou documentação
do automóvel no nome
dos pais, com autorização de firma reconhecida; Carteira Nacional de
Habilitação; comprovante de endereço com data
de dezembro; e declaração de matrícula da instituição de ensino.

Policiais militares, policiais federais, integrantes do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas
devem apresentar cópias
legíveis do licenciamento
do veículo em seu nome
ou em nome do esposo
(a) com a certidão de casamento; Carteira Nacional de Habilitação; comprovante de endereço, de
dezembro; Carteira Funcional; e declaração do batalhão ou companhia.
A isenção também
pode ser concedida às
empresas que possuam o
CNPJ. Mais informações
podem ser obtidas no Setor de Protocolo da Prefeitura ou na Subprefeitura,
em Moreira César.
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que
na SP-62 os veículos de
passeio não pagam, independentemente de onde
foram licenciados.
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Secretaria de Saúde
realiza mudanças no
transporte de pacientes
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde,
transporta mais de 300
pacientes por dia. Eles
são levados para Taubaté, São José dos Campos,
São Paulo e outros municípios que são referências
para os serviços de média
e alta complexidade de
saúde
disponibilizados
pelo SUS.
Para atender a grande
demanda, a Secretaria de
Saúde de Pindamonhangaba, por meio de processo licitatório, vai complementar os serviços de
condução, ampliando a
frota. O objetivo da ação
é melhorar a qualidade
de atendimento e, para
isto, foram criados os
pontos de encontro dos
pacientes. Os locais que
servirão de ponto de encontro são: Centro de
Especialidades Médicas
(Centro de Saúde), Unidade de Saúde da Família do Nova Esperança,
Unidade Básica de Saúde da Vila São Benedito,
Pronto Atendimento de
Moreira César e Unidade
de Saúde da Família do
Cidade Nova. A mudança
teve início na segundafeira (4). Os pacientes
acamados e os da hemodiálise serão buscados
em casa e transportados
de ambulância.
A secretária de Saúde
da Prefeitura de Pindamonhangaba aﬁrma que

com esta mudança a população terá um atendimento mais humanizado,
o que atende um dos objetivos da política de saúde do município.
“Para realizarmos esta
mudança ouvimos a população e analisamos as
reclamações ao longo
dos últimos dois anos. Os
primeiros pacientes que
eram buscados para irem
aos serviços de referência
ﬁcavam em torno de duas
horas rodando pela cidade, apanhando os demais
de casa em casa. Com estes pontos estratégicos,
vamos atender a população da melhor forma possível. Os pacientes acamados e da hemodiálise
terão um tratamento diferenciado: serão buscados
em casa, normalmente. A
mudança é para as pessoas que podem se locomover”, enfatiza a secretária.
A secretária explica
que foi realizado o processo licitatório para a
complementação dos serviços e, com isto, haverá
maior
disponibilidade
de veículos para atender
os pacientes dentro do
município, por exemplo,
buscando e levando a pessoa para os serviços de ﬁsioterapia, entre outros.
“Estamos
realizando ações contínuas para
atender cada vez melhor
os nossos usuários, de
uma forma mais humanizada”, ﬁnaliza.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
PINDAMONHANGABA

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
CMAS – CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016

CALENDÁRIOS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016 – CMDCA
As reuniões do Conselho
Municipal da Assistência Social
de Pindamonhangaba, durante
o ano de 2016, serão realizadas
mensalmente, sempre na 2ª
quarta-feira do mês, no horário
das 8h30, nas datas e local
abaixo:
Horário: 8h30
Local: Casa dos Conselhos
Municipais
Rua Deputado Claro Cesar, 53
– Centro
Telefone: 12 – 3643.2223
Email:
cmas@
pindamonhangaba.sp.gov.br ou
conselhospinda@gmail.com

CMAS
MÊS
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA DE PINDAMONHANGABA
CMPD – CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016
Local: OAB – CASA DO ADVOGADO
Horário: 9 horas

CMPD
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DATAS ESPECIAIS DE COMEMORAÇÃO:

DIAS
22
5
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

21/9 – DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
17/11 – DIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3/12 – DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(CELEBRAÇÃO DA VIRADA INCLUSIVA)
conselhospinda@gmail.com / c mpd@pindamonhangaba.sp.gov.br
Telefones: 3643.2223 – 3642.4234

DIAS
17
9
13
11
8
13
10
14
19
9
14

As reuniões do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de
Pindamonhangaba, durante o
ano de 2016, serão realizadas
conforme abaixo:

MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

19
2
1
12

16
15
26

Dia da semana: às terças-feiras
Período: quinzenal
Horário: 17h00
Local: Auditório da Prefeitura
Municipal

Maio

10

24

Junho
Julho

7
5

21
19

Agosto

2

16

Setembro
Outubro

13
11

27
25

Novembro

8

22

Dezembro

6
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER
As reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em
2016 serão realizadas nos dias, horário e local, abaixo descritos.
Local: AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Horário: 18 horas
Obs: na 1ª segunda-feira de cada mês.

CMDM
MÊS
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

DIAS
1
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

DATAS IMPORTANTES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE MULHERES:
08 de março – dia internacional da mulher
07 de agosto – aniversário da Lei 11340 – Lei Mª da Penha
26 de agosto – dia da igualdade da mulher
Outubro – Campanha: “Em outubro, pense rosa”
25 de novembro – dia internacional da não violência contra a mulher
Conferência Municipal – a cada 2 anos.

DATA

29

30

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CALENDÁRIOS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS EM 2016 – CMI
As reuniões do Conselho Municipal do Idoso, durante o ano de 2016,
serão realizadas mensalmente, nas datas e local abaixo descritos:
Dia da semana: quintas-feiras
Horário: 13h30
Local: CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro

CMI
MÊS
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

DIAS
4
3
7
5
2
7
4
1
6
3
1

DATAS COMEMORATIVAS:
15 de junho – Enfrentamento da violência contra os idosos
1º de outubro – Dia Internacional do Idoso
Semana Municipal do Idoso – de 25 de setembro à 1º de outubro (lei nº
5463/2012)
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Janio Lerario diz que
IDOSOS PODEM TER
GRATUIDADE EM ÁREA Pindamonhangaba teve
AZUL, DIZ REQUERIMENTO saldo positivo em 2015
DE FELIPE CÉSAR - FC V eread o r d o PSdB reco n h ece t ra Ba l h o
ParceriaS

f ed eral fo ram im P o rtan t eS Par a
e S P o rt e , a S aú d e e a e d u caçã o

uma Vez que oS PortadoreS de neceSSidadeS
eSPeciaiS Já contam com eSSa melhoria

O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
Ve r e a d o r F e l i p e C é s a r
(PMDB) apresentou o requerimento nº 1.342/2015,
através do qual solicita à
empresa concessionária do
serviço de estacionamento
regulamentado (área azul)
que também ofereça gratuidade aos idosos portadores
de credenciais oficiais nas
vagas especiais da região
central do município.
Segundo o Vereador,
“vários municípios do
Estado de São Paulo oferecem aos deficientes físicos
e idosos - portadores de
credenciais oficiais – as
vagas especiais e, também,
a gratuidade no estacionamento rotativo”. Por isso,
o Vereador Felipe César –
FC entende que “Pindamonhangaba também poderia
ampliar esse benefício
aos idosos, já que os portadores de necessidades
especiais já contam com
essa melhoria”.

e xecu t iV o e afirm a q u e
co m o S G o Vern o S e S tad u a l e

d a eq u iP e d o

Vereador entende que PindamonhanGaBa
deVeria amPliar eSSe Benefício aoS idoSoS,

O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) faz um
balanço altamente positivo
das atividades e ações desenvolvidas pelo Executivo em
parceria com o Legislativo
e diz que encerrar 2015 com
este saldo qualificado é muito
importante.
Segundo o vereador Janio,
“em 2015 tivemos muitas
inaugurações importantes na
cidade, sendo que algumas
obras e ações foram feitas
em parceria com os Governos Federal e Estadual, o que
significa que o Executivo
sempre esteve aberto a realizar
esses trabalhos em conjunto,
beneficiando toda a nossa
população”.
Janio destaca que no esporte, a implantação do Programa “Esporte para Todos”
apresentou um saldo significativamente bom, com aproximadamente 11 mil crianças e
adolescentes atendidos e praticando diversas modalidades
esportivas, levando em conta
a necessidade do esporte para
a saúde dessas pessoas.
Ainda no campo das obras
voltadas para o esporte, o vereador enfatizou que “tivemos
várias reformas de quadras
poliesportivas; de piscinas e
a construção de academias”.

AUMENTO DE
POLICIAIS EM
PINDAMONHANGABA
O Ve r e a d o r F e l i p e
César – FC está reforçando e insistindo junto
ao Governador Geraldo
Alckmin para que autorize o aumento do efetivo
policial civil e militar
no município. Ele faz
questão de enfatizar que
a cidade cresce rapidamente, com a construção
de conjuntos residenciais
e o surgimento de novos
empreendimentos. Com
a assinatura do convênio
da chamada “Atividade
Delegada”, o presidente
Felipe César – FC sugere
que este efetivo seja aumentado em proporções
que possa suprir e oferecer mais segurança para a
população. “É necessário
aumentar este número
para que a violência seja
reduzida em nossa cidade”, disse o Vereador
Felipe César - FC.

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

Cal reafirma solicitação
para pagamento de DSR e
Adicional de insalubridade
aos Guardas Municipais
o

o

V ereador tamBém quer que
e xecutiVo ofereça uniformeS
aoS funcionárioS municiPaiS

Na saúde, Janio Lerario
lembrou que “muitas obras
foram realizadas e concluídas
e cito como exemplo, a implantação do Pronto Socorro
Infantil; a Saúde da Mulher
que já está funcionando no
prédio todo reformado, além
das três UPAs – Unidades de
Pronto Atendimento - que
estão sendo construídas”.
E na área de Habitação, o
vereador enfatizou o trabalho
para a construção de casas
populares e apartamentos. No
Araretama, são 1.536 apartamentos que estão aprovados
e registrados e já foi dado o
início das obras de construção. Também foi doado ao
Governo do Estado o terreno
para a construção de 294
apartamentos. Além disso,
outros 94 apartamentos foram
entregues em Moreira César.
“Agradeço à todos que
reconhecem e apoiam o bom
trabalho de toda uma equipe
que administra o dinheiro público com zêlo, transparência e
respeito. Parabenizo o prefeito
e sua equipe pelas muitas atividades desenvolvidas durante o
ano de 2015 e aproveito para
desejar um Feliz Natal e um
Ano Novo de muitas realizações positivas”, conluiu o
vereador Janio Lerario.

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
está agradecendo ao
Prefeito de Pindamonhangaba, Vito Ardito
Lerario, e a todos as
Secretarias e Departamentos do município
– incluindo, especialmente, os funcionários
municipais - pelo bom
trabalho realizado em
2015; pelas várias obras
entregues à população
e pelo empenho em
melhor servir a comunidade.
Desta forma, Cal está
solicitando ao Prefeito
que faça uma revisão
da questão do DSR
– Descanso Semanal
Remunerado – dos funcionários municipais.
O vereador entende
que “é preciso buscar
uma solução para que
o Executivo comece a
pagar esse benefício,
se possível, no começo
deste ano”. Cal também
reivindica que o Município conceda e comece
a efetuar o pagamento

do Adicional de Insalubridade dos guardas
municipais. “É um direito adquirido por eles
e demais funcionários”,
s a l i e n t o u o v e r e a d o r.
Ainda na questão dos
benefícios, Cal está
lutando para que seja
oferecido e entregue o
uniforme para todos os
funcionários municipais, principalmente os
que atuam no Cemitério
Municipal de Pindamonhangaba.
Expectativa
para 2016
O vereador José Carlos Gomes - Cal espera
que 2016 seja ainda
melhor para o município. Embora o País
atravesse um momento
difícil, devido as circunstâncias na esfera do
Governo Federal e que,
obviamente, atingem os
municípios, o vereador
Cal entende que Pin damonhangaba poderá
ter melhorias, princi palmente com uma boa
Administração.

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

Fotos: Divisão
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Toninho da Farmácia
Em evento do Sincomércio, vereador Professor Eric comemora
insiste na distribuição de
Magrão conhece o projeto do
melhorias no trânsito da Avenida
medicamentos no Pronto Socorro Senac de Pindamonhangaba
Professor Manoel César Ribeiro
nos finais de semana e feriados comPlexo educacional Será conStruído na aVenida redutor de Velocidade tiPo “lomBada”,

Vereador Toninho

da

Farmácia

insisTe na enTrega de medicamenTos
no

PronTo socorro municiPal

aos

sábados, domingos e Feriados

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) insiste para
que a Secretaria de Saúde implante uma sala para entrega
de medicamentos no Pronto
Socorro Municipal, aos sábados, domingos e feriados
prolongados.
O parlamentar justifica seu
pedido no fato que muitos pacientes tem seu tratamento prejudicado, pois nestas ocasiões
a farmácia localizada no Centro
de Especialidades encontra-se
fechada e, muitos pacientes
não possuem recursos para
a compra dos medicamentos

receitados, dependendo assim,
do Poder Público.
O primeiro atendimento é
de fundamental importância
para o tratamento dos pacientes, pois quanto antes o
início da prescrição médica
for adotada, maior é o sucesso
na cura das enfermidades.
“Este é um pedido que faço
desde 2006, e conto com a
sensibilidade da Secretária
Sandra Tutihashi em atender
este nosso pleito, que vai beneficiar inúmeros pacientes”,
conclui o vereador Toninho
da Farmácia.

São João BoSco, defronte a Praça do Santana

Na manhã desta terça-feira,
dia 22, o vereador Magrão
(PPS) participou da apresentação da maquete do complexo
do Senac – Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial –
que será construído em Pindamonhangaba. O evento ocorreu na sede do Sincomércio e,
na oportunidade, o Presidente
da entidade, Antônio Cozzi
Júnior apresentou a maquete do
Complexo de Ensino do Senac.
Segundo Antônio Cozzi
Júnior, o Senac será construído
na Avenida São João Bosco, defronte a Praça do Santana, em
terreno doado pela Prefeitura
em 2012. O projeto apresentado é de um prédio moderno,
com área de 5.806,89 m2 e será
edificado em parceria com o
Pró-Vida, o qual receberá o
nome de seu fundador, Dr.
Celso Charuri. A previsão de
inauguração é em 2018.
O vereador Magrão enalteceu o trabalho do Presidente

do Sincomércio, Antônio Cozzi Júnior e da senhora Ligia
Lazarin, que não mediram
esforços para a vinda do Senac
para Pindamonhangaba. Ele
também parabenizou o Executivo Municipal pela cessão
do terreno e a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
que aprovou - por unanimidade
- a doação da área. Magrão
lembrou, ainda, da entidade
Pró-Vida, que abraçou esta
causa e construirá o complexo
de ensino, presenteando a população pindamonhangabense
com este importante complexo
de ensino, demonstrando o
comprometimento de todos
em prol do desenvolvimento
da região.
Magrão destacou a importância da nova estrutura para a
formação e capacitação profissional dos pindamonhangabenses, parabenizando a entidade
pelo investimento. “O Senac
é uma esperança para aqueles
que pretendem se qualificar
para poder enfrentar melhor
o grande desafio que é o mercado de trabalho”, concluiu
o vereador Magrão.
Fotos: Divisão
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senac

VOCÊ SABIA?
Que o vereador Toninho da Farmácia luta
desde 2006 pela abertura de uma farmácia
nas dependências do Pronto Socorro?

Vereador magrão,
ligia lazarin
o

PresidenTe

e

do

sincomércio,
anTonio cozzi Júnior

faixa de PedeStreS e PlacaS de Sinalização
São alGumaS daS BenfeitoriaS realizadaS
Fotos: Divisão
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P r o F e s s o r e r i c ( d e s Ta q u e ) c o m e m o r a m e l h o r i a s r e a l i z a d a s
no TrânsiTo da aVenida ProFessor manoel césar ribeiro

O vereador Professor Eric
(PR) está comemorando as melhorias realizadas no trânsito da
Avenida Professor Manoel César
Ribeiro, na região Leste da cidade. Ele havia solicitado - através
dos requerimentos números
1.027 e 1.028/2015 – a colocação
de redutores de velocidade tipo
“lombada” e a instalação de
faixas de pedestres e, por meio
do requerimento nº 1.389/2013
que fosse feita a sinalização ao
longo da avenida. Os documentos
foram endereçados ao Prefeito, à
Secretaria de Obras e Serviços e
ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) de Taubaté e
receberam aprovação do plenário
da Câmara por unanimidade.
O vereador teve a iniciativa de
solicitar essas melhorias através
de requerimentos, pois o trânsito
nesta Avenida é intenso e a via é
utilizada por veículos de grande
porte como ônibus, caminhões,
bi-trem, carretas e outros.
O vereador Professor Eric já
havia solicitado em 2013, através
do requerimento nº 1.381, a instalação de redutores de velocidade.
Porém, com a duplicação, somente um lado da avenida no sentido
bairro – centro foi contemplado,
sendo que o lado oposto, sentido
centro - bairro ficou sem a me-

lhoria, o que
causava acidentes e tornava difícil a travessia para os pedestres
com segurança, principalmente
em direção ao ponto de ônibus.
Agora, os moradores do
bairro Triângulo já podem comemorar mais essas melhorias.
Com a instalação dos redutores
de velocidade, da faixa de pedestres e das placas de sinalização,
o trânsito ficará mais seguro. O
vereador sabe que estas melhorias
são necessárias para a população
do Triângulo e, também, para os
motoristas, ciclistas e pedestres
que utilizam a avenida Professor
Manoel César Ribeiro. “Cresci
neste bairro, onde meus pais moram até hoje, e sei da importância
desta avenida que liga o centro
aos bairros da região Leste. Na
entrada dos bairros Delta e Beta,
a travessia com destino ao ponto
de ônibus estava muito perigosa.
Muitos acidentes, alguns fatais,
já aconteceram pela imprudência
de maus condutores que não
medem as trágicas consequências
do excesso de velocidade. Tenho
muitos amigos que, gentilmente
sugeriram esta benfeitoria e
batalhamos muito para concretizá-la.”, enfatizou o vereador
Professor Eric.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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VARA
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- Usucapião
Extraordinária
Antonio
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FORO
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(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
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Tribuna do Norte
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 270/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº.
270/15, que cuida de “aquisição de
prateleiras para acomodar documentos,
arquivos e objetos no almoxarifado do
Departamento de Cultura e mobiliário
corporativo para a Gestão do Cadastro
Único e Bolsa Família”, a Autoridade
Superior, com base na análise dos laudos,
feita pelo Departamento de Assistência
Social, HOMOLOGA e adjudica o
procedimento licitatório supra, em favor da
empresa (itens/lotes): DYAR INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÓVEIS, MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA EPP (01,
02, 03, 05); MARFVALE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA EPP (04, 06).
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de
2015.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

5 DE JANEIRO DE 2016
NOVOS BENEFICIÁRIOS
NOVOS BENEFICIÁRIOS
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DEZEM
DEZEMBRO DE 2015

Industrial de Pindamonhangaba – ACIP, conforme prevê seu Estatuto (Capítulo XI – Das Eleições e
do Mandato e Capítulo XII – Das Assembléias Gerais) CONVOCA todos os seus associados quites
com a tesouraria da entidade, para a ELEIÇÃO DE DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO e
SUPLENTES, para o mandato de 2 anos – 2016/2018, à realizar-se dia 18 de janeiro de 2016,
segunda-feira, às 19h30min, em seu auditório, situado na Rua Deputado Claro César – 44, nesta
cidade. Havendo quorum de 50% (cinqüenta por cento) mais 01 (um) de associados quites com a
tesouraria da entidade, a Assembléia se realizará em 1ª (primeira) chamada, ou em 2ª (segunda)
chamada, meia hora mais tarde, com qualquer número de associados.
Pindamonhangaba, 04 de Janeiro de 2016.
Etore Bonini - Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 001/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) VIRGILIO DA COSTA
AMARAL, responsável pelo imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS
SANTOS, 144, Lote 23, Bairro VILA NEHEMIA inscrito no município sob a sigla
SO21.08.14.005.000, para que efetue a limpeza da calçada do referido imóvel
e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 24 horas a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 71º e 72º da Lei 1.411 de
10/10/1974. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 002/ 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) ROQUE FRANCISCO
DOS SANTOS, responsável pelo imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS
SANTOS, 75, Lote 22, Bairro VILA NEHEMIA inscrito no município sob a sigla
SO21.08.14.006.000, para que efetue a limpeza da calçada do referido imóvel
e a retirada dos materiais/entulhos no prazo de 24 horas a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 71º e 72º da Lei 1.411 de
10/10/1974. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 368/ 15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) ARISTEU PEREIRA
DA TRINDADE, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE LUIZ MARCONDES
, S/Nº., Bairro MOMBAÇA inscrito no município sob a sigla SO110607016000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 369/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) ARISTEU PEREIRA DA
TRINDADE, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE LUIZ MARCONDES, S/
NR., Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla SO110607016000 para que
efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no referido imóvel no prazo de 90 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 116º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida,
os serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura
que cobrará os custos do trabalho efetuado. Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - CEMITÉRIO MOREIRA
CÉSAR torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação No 3002599
para Manutenção de cemitérios; serviços à AVENIDA MANOEL TEIXEIRA DE
SOUZA, S/No, LAERTE ASSUNÇÃO, PINDAMONHANGABA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle SEOB-001/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. Luiz Antonio Baldivieso
Schemy, para que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 001/2016 e o AUTO
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 495/2016, lavrados em função de
obra sendo executada em desacordo com projeto aprovado nº 19193 em terreno
situado á Rua Dácio Resende de Campos Maia, nº 474, cadastrado sob a sigla
SE.14.03.04.052.00, infringindo assim o artigo 213 – Item II do Código de Ediﬁcações
de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a
contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto
em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Este documento foi liberado nos autos em 29/10/2015 às 16:48, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0007708-13.2012.8.26.0445 e código CD0000000T2YX.
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cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Casares Morant Junior ajuizou ação de USUCAPIÃO,
21216300293
ANA CLAUDIA MEIRELES CORDEIRO
visando
a declaração judicial do domínio por Usucapião do imóvel objeto da ação, qual seja, Lote
2ª Vara
Cível
21216300293
ANA CLAUDIA
MEIRELES CORDEIRO
de terreno n° 19, da Quadra G-3, do loteamento denominado "Jardim Residencial
20141984001
ANA CRISTINA SOARES BARRETO
EDITAL
DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
Araretama", situado nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, objeto da matrícula n° 7.756 do
PROCESSO
Nº Registro
0007708-13.2012.8.26.0445
Cartório de
de Imóveis de Pindamonhangaba, cadastrado na Prefeitura Municipal
20141984001
ANA
CRISTINA
SOARES
16019828973
ANA LETICIA DE
MEDEIROSBARRETO
ANTONIO
sob n° 0423.03.04.017.000, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
12414430666
ANA
LUCIA
LEITE
16019828973
ANA
LETICIA
DE
MEDEIROS
ANTONIO
O(A)dias,
MM.
Juiz(a)
Direito
dadias,
2ª Vara
Cível,
do Foro
de Pindamonhangaba,
Estado
a fluir
apósde
o prazo
de 30
contestem
o feito,
sob pena
de presumirem-se aceitos
comode São
PREGÃO Nº. 286/2015
verdadeiros
os fatosCalles
articulados
pelo autor.
Será o presente
edital,
por extrato,
Paulo,
Dr(a). Cláudia
Novellino
Ballestero,
na forma
da Lei,
etc. afixado e publicado
13057782255
ANA PAULA BASILIO VELASCO
A Prefeitura comunica que no PP nº.
12414430666
ANA LUCIA LEITE
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de
286/15, que cuida de “contratação de
outubro de 2015.
20039831161
ANDREIA CRISTINA ARAGAO DE ALMEIDA
empresa especializada em transporte
13057782255
ANA PAULA
BASILIO VELASCO
para locomoção de pacientes do município
16107470108
ANDRELINA BRAGA DE OLIVEIRA
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem como seus
de Pindamonhangaba pelo período
cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Casares Morant Junior ajuizou ação de USUCAPIÃO,
20039831161
ANDREIA
CRISTINA
ARAGAO DE ALMEIDA
de 12 meses”, a Autoridade Superior,
13019381249
ARLETE MIRANDA MARIANO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
visando a declaração judicial do domínio por Usucapião do imóvel objeto da ação, qual seja, Lote
com base nos pareceres emitidos pelo
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
de terreno n° 19, da Quadra G-3, do loteamento denominado "Jardim Residencial
12614824250
BEATRIZ DE
CAMPOSDE
GONCALVES
ALVES
16107470108
ANDRELINA
BRAGA
OLIVEIRA
Departamento de Trânsito e secretaria de
Araretama", situado nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, objeto da matrícula n° 7.756 do
Saúde e Assistência Social, HOMOLOGA
23649798251
BRUNA
DO
NASCIMENTO
ARROYO
Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, cadastrado na Prefeitura Municipal
e adjudica o procedimento licitatório
13019381249
ARLETE MIRANDA MARIANO
sob n° 0423.03.04.017.000, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
supra, em favor da empresa (itens/lotes):
16369333876
CLEUSA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO
12614824250
BEATRIZ DE CAMPOS GONCALVES ALVES
dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
LTDA ME (01, 02).
16445364110
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
Pindamonhangaba, 22 de dezembro de
23649798251
BRUNA
DO NASCIMENTO
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de
16369348172
CRISTINA
GOMES DA SILVA EARROYO
SILVA
2015.
outubro de 2015.
16369333876
CLEUSA
AUXILIADORA
DOS
SANTOS
SILVA
20785081547
CRISTINE
APARECIDA
DE
LORENA
ALVES
PREGÃO Nº. 304/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº.
23724276164
DAYANA
MARQUES
ALCIDES
16445364110
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
304/15, que cuida de “aquisição de
extintores para os prédios da Secretaria
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
16019956599
DIRCEIA DA SILVA LEITE
16369348172
CRISTINA GOMES DA SILVA E SILVA
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
de Educação”, a Autoridade Superior
16101977472
DORILENE DE ARAUJO PEREIRA
HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro
20785081547
CRISTINE
DE LORENA ALVES
no procedimento licitatório supra, em
13732875937
EDSONAPARECIDA
HENRIQUE DA SILVA
favor da empresa (itens/lotes): THIPLAN
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - P.A.I.
COMERCIAL LTDA (01, 02).
23724276164
DAYANA
ALCIDES
12676904266
ELISAMARQUES
MARIA DE PAULA
(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA)
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de
23724322581
ELISANDRA
DE
PAULA
GOMES
2015.
16019956599
DIRCEIA DA SILVA LEITE
Na qualidade de Presidente desta Associação – P.A.I. Programa de Assistência Integrada, sirvo-me
do presente para convocar todos membros para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
21026104930
ELLEN
DIANA
DE
SOUSA
PREGÃO Nº. 305/2015
a realizar-se no próximo dia 30/01/2016 (sábado), na Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira,
16101977472
DORILENE DE ARAUJO MELLO
PEREIRA
A Prefeitura comunica que no PP nº.
n° 290, Bairro Jardim Araretama, Pindamonhangaba/SP, ás 08:30 horas em primeira convocação,
16020040012
EMILIA APARECIDA MOREIRA JORGE
contando com a presença de pelo menos metade Diretoria e Conselho Fiscal, e as 09:00 horas
305/15, que cuida de “contratação de
13732875937
EDSON
HENRIQUE DA SILVA
segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarem
serviço de manutenção dos extintores
12226719646
ESTER SONIA DA SILVA
sobre a seguinte ORDEM: 1- Dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes.
dos prédios da Secretaria de Educação
12676904266
ELISAEVELYN
MARIA
DE DA
PAULA
20785094355
TAYNA
SILVA RODRIGUES DE SOUZA
e Cultura”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro
16020081320
FABRICIO
DE
ASSIS
MARTINS
23724322581
ELISANDRA DE PAULA
GOMES
no procedimento licitatório supra, em favor
COMUNICADO ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA SALARIAL DOS
COMERCIÁRIOS DE PINDAMONHANGABA
da empresa (itens/lotes): A EXTINGRILLO
23725833237
FRANCIELE
APARECIDA
DA SILVA
LIMA
21026104930
ELLEN
DIANA
DE
SOUSA
MELLO
MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE
Queremos fechar as Convenções!
MATERIAIS CONTRA INCÊNCIO LTDA
12700199253
FRANCISCA DA CONCEICAO SALES OLIVEIRA
Luiz Carlos Motta
16020040012
EMILIA APARECIDA MOREIRA JORGE
ME (01, 02, 03, 04, 05, 06).
No espaço de uma semana nossa Federação editou dois boletins relacionados à Campanha
12974906224
GIOVANA MARIA FERNANDES
Salarial dos comerciários paulistas. Ambos tiveram seus respectivos arquivos enviados aos 68
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de
Sindicatos Filiados para serem impressos, distribuídos nos locais de trabalho e circularem nas
2015.
12226719646
ESTER
SONIA
DA SILVA
16233040443
GISELE
APARECIDA
RIBEIRO
redes sociais. Eles também podem ser lidos neste Portal.
O primeiro, com a manchete “Patrões emperram assinatura de acordo”, esclarece aos trabalhadores
PREGÃO
Nº.
306/2015
20785094355
EVELYN
TAYNA
DA SILVA
RODRIGUES
16194782170
GUTIENES
APARECIDA
RIBEIRO
DOS SANTOS DE SOUZA
o porquê do atraso nas negociações em suas cidades. O segundo, por outro lado, sob o título
A Prefeitura comunica que no PP nº.
“Conquistamos aumento e avanços sociais”, mostra a “Vitória do Sindicato” na assinatura da
306/15, que cuida de “contratação de
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), em dezenas de cidades da nossa base territorial. Tal êxito
16204878345
IRACILENE
EFIGENIA
SANTOS CAMPOS
16020081320
FABRICIO
DE
ASSIS
MARTINS
conﬁrma que é possível vencer a intransigência patronal e, por meio da boa negociação, fechar
empresa especializada para fornecimento
acordos com reajustes, alguns com aumento real, e manter na CCT as chamadas cláusulas sociais,
12592984234
IZILDA MONTEIRO DA SILVA CESARINO
e instalação de ar condicionado no
23725833237
FRANCIELE APARECIDA DA SILVA LIMA
sempre ameaçadas pelas empresas.
prédio do Departamento de Recursos
Justas reivindicações
16204936043
JAMILA DE OLIVEIRA
Humanos, Secretaria de Obras, Palacete
Os trabalhos da Comissão Negociadora da Federação e das diretorias dos Sindicatos têm sido
12700199253
FRANCISCA
DAESPIRITO
CONCEICAO
SALES
10 de Julho e Centro de Memória Barão
permanentes. E os comerciários precisam saber disso. Se determinadas Convenções ainda não
16231557910
JANDIRA DO
SANTO PEREIRA
DE OLIVEIRA
ASSIS
Homem de Melo”, a Autoridade Superior
foram fechadas é porque os patrões que alegam diﬁculdades para pagarem a inﬂação cheia,
12974906224
GIOVANA
MARIA FERNANDES
numa única vez, por causa da crise econômica. Ocorre que nas bases nas quais a CCT já chegou
10617233419
JOAO BENEDITO
FERREIRA PINTO
HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro
a um consenso, a alegação inicial das empresas era a mesma. Mas com diálogo e rodadas de
no procedimento licitatório supra, em
negociações intensas, a inﬂação integral foi paga e sem parcelamento. Sinal de que é possível
10616680950
JOAQUIM
CANELA DERIBEIRO
OLIVEIRA NETO
16233040443
GISELE
APARECIDA
favor da empresa (itens/lotes): ROSELI
atender as nossas justas reivindicações.
DANTAS DA SILVA CARDOSO DO
Regionais unidas
23726511128
JOCIMARA
APARECIDA
SANTOS MARTINS
PRADO EPP (01).
16194782170
GUTIENES APARECIDADOS
RIBEIRO
DOS SANTOS
As Regionais da Federação instaladas nas bases nas quais a Campanha ainda não acabou estão
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de
mobilizadas. A busca de entendimento com os patrões continua e a tendência, a partir de agora
14495125245
JONES RODRIGO OLIVEIRA ROSA
é que ela aconteça em bloco. Ou seja, mesmo Sindicatos que já fecharam a CCT, vão dar apoio
2015.
16204878345
IRACILENE
EFIGENIA SANTOS CAMPOS
àqueles nos quais a Campanha não foi resolvida.
16233541736
JUDITE APARECIDA DE MOURA
Nosso contato com a categoria será intensiﬁcado. Publicaremos novos boletins esclarecendo que
PREGÃO
Nº.
310/2015
12592984234
IZILDA
MONTEIRO
DA
SILVA CESARINO
o impasse da CCT nestes lugares. Divulgaremos os efeitos nas redes sociais, nos jornais dos
20778571291
JULISMARA SOARES
PEREIRA
A Prefeitura comunica que no PP nº.
Sindicatos e na imprensa local. Os Sindicatos estão fazendo a sua parte: lutar à exaustão para
310/15,
que
cuida
de
“aquisição
de
insumos
valorizar o comerciário com ganhos econômicos e sociais. Unidos, somos mais fortes.
21027133136
JUSSARA
TEODORA DE CASTRO AMARAL
16204936043
JAMILA
DE OLIVEIRA
laboratoriais”, a Autoridade Superior
Aproveitarmos para desejar a todos os comerciários e comerciárias Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
HOMOLOGA
a
adjudicação
do
pregoeiro
16195036804
KARINA
BATISTA
DIAS SANTO PEREIRA DE ASSIS
Luiz Carlos Motta - Presidente da Fecomerciários – Federação dos Empregados
16231557910
JANDIRA DO ESPIRITO
no procedimento licitatório supra, em favor
no Comércio do Estado de São Paulo
16405207057
KATHRYN DAIANA PIRES MOREIRA
da empresa (itens/lotes): CENTROVALE
10617233419
JOAO BENEDITO FERREIRA PINTO
SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA (09);
Edital de Citação, com Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0000653-74.2013.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS
10616680950
JOAQUIM CANELA DE OLIVEIRA NETO
LABORATORIAIS E HOSPITALARES
da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo,
FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LTDA (17, 21, 33); NL COMÉRCIO
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Serpa & Serpa Policar Ltda, CNPJ 96.687.249/0001-96, na pessoa de seu PROGRAMA
BOLSA
NOVOS BENEFICIÁRIOS
DEZEMBRO
DE 2015
EXTERIOR (01);
R Z FAMÍLIA
DE OLIVEIRA
23726511128
JOCIMARA APARECIDA DOS SANTOS
MARTINS
representante legal, que RCG Indústria Metallúrgica Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento
DIAGNOSTICA
EPP
(22);
RCL
de R$ 8.356,85 (set/2015), acrescidos de juros e correção monetária; referente as duplicatas nºs 239936A,
COMERCIAL LTDA (20); SPECIALAB
14495125245
JONES RODRIGO OLIVEIRA ROSA
239936B e 239936C, no valor total de R$ 5.299,99, vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado,
PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA
(02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13,
foi deferida a citação por edital, para que em 15 (quinze) dias, a fluir após os 30 (TRINTA) dias supra, pague
16233541736
JUDITETITULAR
APARECIDA DE MOURA
NIS
14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27,
28,
o valor supra devidamente corrigido, que à tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou embargue,
29, 30, 31, 32, 34).
20778571291
JULISMARA
sob pena de conversão do mandado de citação em execução. Será o presente edital, afixado e publicado na
Pindamonhangaba, 20 de dezembro
de
22813812772
LEIF MARA SALUM LEMES SOARES PEREIRA
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de dezembro de 2015
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
NOVOS
BENEFICIÁRIOS
DEZEM
2015.
21027133136
JUSSARA
TEODORA
DE CASTRO AMARAL
23724544800
LETICIA DOS SANTOS
GALVAO
PREGÃO Nº. 315/2015
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA-ACIP
16195036804
KARINA
A Prefeitura comunica que16387269106
no PP nº.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
LUCIANA APARECIDA
DEBATISTA
JESUS DIAS
315/15, que cuida de “aquisição de
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
16405207057
KATHRYN
DAIANA PIRES
MOREIRA
NIS GRAZIELA
TITULAR
fechaduras e cilindros para atender as
Pelo presente Edital de Convocação à Assembléia Geral Extraordinária, a Associação Comercial e
16487240509
LUCIANA
FERNANDES
necessidades dos prédios da Secretaria
de Educação e Cultura”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a 16408374213
adjudicação
do pregoeiro no procedimento licitatório
16445913742
supra, em favor da empresa (itens/lotes):
7R COMERCIAL LTDA (01, 02).
12442234221
Pindamonhangaba, 21 de dezembro
de
2015.

22806771659

PREGÃO Nº. 318/2015
A Prefeitura comunica que no PP
nº. 318/15,
16392189549
que cuida de “aquisição de uniforme para
os trabalhadores de controle12491179212
de vetores
do Município”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a adjudicação 16498148773
do pregoeiro
no procedimento licitatório supra, em favor
da empresa (itens/lotes): CAMPINAS
MILITARY DEFENSE LTDA 16405420834
EPP (01, 02,
04); UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA
16408569944
ME (03, 05, 06, 07).
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de
16369548651
2015.

12442308306
PREGÃO Nº. 323/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº.
323/15, que cuida de “aquisição
de
16444765391
ração e farelo de trigo para suprir as
necessidades do Convênio
do Leite,
12432337788
ﬁrmado pelo Município através do
Departamento de Agricultura
com a
23726661332
Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios”, a Autoridade Superior
16407986614
HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro
no procedimento licitatório supra, em
16515801611
favor da empresa (itens/lotes):
MPO
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
12307540158
(04); ITENS IMPRÓSPEROS (01, 02, 03).
Pindamonhangaba, 21 de dezembro de
16369629627
2015.
PREGÃO Nº. 325/2015
16408838066
A Prefeitura comunica que no PP nº.
325/15, que cuida de “contratação
de
13009167244
empresa especializada em prestação
de serviço de cobertura securitária
para
16554565621
veículos oﬁciais pertencentes à frota
municipal, pelo período de 12 meses”,
12431873856
a Autoridade Superior HOMOLOGA a
adjudicação do pregoeiro no procedimento
licitatório supra, em favor 20778556187
da empresa
(itens/lotes): PORTO SEGURO CIA DE
10864380000
SEGUROS GERAIS (01, 02, 03, 04, 05, 06).
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de
16598598436
2015.
PREGÃO Nº. 326/2015
23725093780
A Prefeitura comunica que no PP nº.
326/15, que cuida de “contratação
de
20785072270
empresa especializada em prestação de
serviços para realização de16674536572
cursos de
assentador azulejista, encanador e pedreiro
do convênio com a FUSSESP”,10777063953
a Autoridade
Superior HOMOLOGA a adjudicação do
pregoeiro no procedimento licitatório supra,
16583705819
em favor da empresa (itens/lotes):
INFAP –
INSTITUTO DE FORMAÇÃO E AÇÃO EM
POLÍTICAS SOCIAIS PARA A16544734420
CIDADANIA.
(01, 02, 03).
16665512496
Pindamonhangaba, 29 de dezembro
de
2015.

16659403400

PREGÃO Nº. 327/2015
A Prefeitura comunica que12539598619
no PP nº.
327/15, que cuida de “aquisição de
materiais para o curso de12485365654
auxiliar de
cabeleireiro e contratação de empresa
especializada em prestação16621198958
de serviços
para realização de curso e treinamento
utilizando o convênio com a FUSSESP”,
16670779314
a Autoridade Superior HOMOLOGA a
adjudicação do pregoeiro no procedimento
licitatório supra, em favor 20782409770
da empresa
(itens/lotes): INFAP – INSTITUTO DE
FORMAÇÃO E AÇÃO EM23605543118
POLÍTICAS
SOCIAIS PARA A CIDADANIA. (02);
UNHA E COR LTDA ME (01).23726045712
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de
2015.
16581070182
PREGÃO Nº. 328/2015
16581375153
A Prefeitura comunica que no PP nº. 328/15,
que cuida de “aquisição de cobertores
para população em vulnerabilidade social
atendidas pela equipe da abordagem do
CREAS e lençol, fronha, toalha, babador
para as creches”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a adjudicação do pregoeiro no
procedimento licitatório supra, em favor da
empresa (itens/lotes): FABRICIO DE RAMOS
& CIA LTDA EPP (01, 02, 03, 04, 05).
Pindamonhangaba, 23 de dezembro de
2015.

22813812772
LEIF
MARA SALUM LEMES
LUIZ MARCELO DE
FARIA
23724544800
LETICIA
DOS SANTOS
GALVAO
MARIA APARECIDA
FERREIRA
DE OLIVEIRA
FONTE: CAIXA ECONÔM
16387269106
LUCIANA
APARECIDA
DE
JESUS
MARIA APARECIDA GODOY
16487240509
GRAZIELA
MARIA BENEDITALUCIANA
CESARIO
COSTA FERNANDES
16408374213
MARCELO
DE
FARIA
MARIA BENEDITALUIZ
FLORIANO
DOS
SANTOS
16445913742
MARIA
APARECIDA
FERREIRA DE OLIVEIRA
MARIA CRISTINA PEREIRA
12442234221
MARIA
APARECIDA
GODOY
MARIA DE LOURDES
NUNES
DA SILVA
22806771659
MARIA
BENEDITA
CESARIO COSTA
MARIA DE LOURDES
SANTOS
DA SILVA
16392189549
MARIA
BENEDITA
FLORIANO DOS SANTOS
MARIA DE LURDES
PESSOA
DIONISIO
12491179212
MARIA
CRISTINA
PEREIRA
MARIA DO CARMO RIBEIRO
16498148773
MARIA IRENE DEMARIA
JESUSDE LOURDES NUNES DA SILVA
16405420834
DE LOURDES SANTOS DA SILVA
MARIA MARLENEMARIA
DE MELO
16408569944
MARIA DE LURDES PESSOA DIONISIO
MARIA SEIXAS FERRO
16369548651
DO CARMO
RIBEIRO
MARIA TACIANNEMARIA
DA SILVA
DE ALMEIDA
12442308306
MARIA IRENE DE JESUS
MARIA TEREZA FLORENCIO
16444765391
MARLENE
MARIANA AINOA MARIA
DE PAULO
SOUSADE MELO
12432337788
MARIA SEIXAS FERRO
MARILDA DOS SANTOS
23726661332
MARIAFERREIRA
TACIANNE DA SILVA DE ALMEIDA
MARILENA GRACIANO
16407986614
MARIA
TEREZA
FLORENCIO
MARINA TEIXEIRA
BASTOS
MOREIRA
16515801611
AINOA DE PAULO SOUSA
NATALIA XAVIERMARIANA
DOS SANTOS
12307540158
MARILDA
NEUSA MARIA DA
SILVA DOS SANTOS
16369629627
MARILENA
GRACIANO
NORMANETE RODRIGUES DE
ARAUJO FERREIRA
16408838066
MARINA
TEIXEIRA BASTOS MOREIRA
PALOMA CRISTINA
DA SILVA
13009167244
NATALIA
XAVIER DOS SANTOS
PAULO JOSE LEMES
DA SILVA
16554565621
NEUSA
MARIA
DADE
SILVA
POLYANNA GISELLE GUIMARAES
JESUS
12431873856
NORMANETE
RODRIGUES
DE ARAUJO
PRISCILA RAQUEL MARTINS
20778556187
QUICIA BALBINOPALOMA
CORREACRISTINA DA SILVA
10864380000
JOSE LEMES
DA SILVA
RAQUEL NUNES PAULO
DE OLIVEIRA
ANTUNES
16598598436
POLYANNA
GISELLE
GUIMARAES
DE JESUS
ROMANA DAS GRACAS DE PAULA
23725093780
PRISCILA
RAQUEL MARTINS
ROSANA DE LUCENA
MOREIRA
20785072270
QUICIA BALBINO CORREA
ROSELI DA CONCEICAO
16674536572
NUNES
DE OLIVEIRA ANTUNES
RUBIANA MARIA RAQUEL
PORFIRIO
DA SILVA
10777063953
ROMANA
DAS
GRACAS
DE PAULA
SHIRLENE ANTONIO VITALINO
16583705819
ROSANA
TARCIZIO LUIZ DA
SILVA DE LUCENA MOREIRA
16544734420
ROSELI
DA CONCEICAO
TATIANE CRISTINA
FERNANDES
PEREIRA
16665512496
RUBIANA
MARIA
PORFIRIO DA SILVA
TEREZINHA DE JESUS
FARIA
CONCEICAO
16659403400
SHIRLENE
ANTONIO
VITALINO
TEREZINHA SANTOS PEREIRA
12539598619
TARCIZIO
LUIZ DA SILVA
THAMARA SALGADO
DE SOUZA
12485365654
TATIANE DA
CRISTINA
VALDEREZ NASCIMENTO
SILVA FERNANDES PEREIRA
16621198958
TEREZINHA DE JESUS FARIA CONCEICAO
VERA LUCIA CESAR
16670779314
TEREZINHA
VIVIANE VITORINO
AUGUSTOSANTOS PEREIRA
20782409770
THAMARA
SALGADO DE SOUZA
ZORAIDE DA SILVA
PALENCIO
23605543118
VALDEREZ NASCIMENTO DA SILVA
23726045712
VERA LUCIA CESAR
16581070182
VIVIANE VITORINO AUGUSTO
16581375153
ZORAIDE DA SILVA PALENCIO
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variedades
Tribuna do Norte
Divulgação

pindense conquista
2º lugar na
são silvestrinha

Os interessados devem usar trajes de banho para participar do festival

Pinda abre piscinas
à população com
Festival de Verão
Começa nesta terça-feira (5)
mais uma edição do Festival de
Verão e as piscinas dos ginásios e
centros esportivos estarão abertas
à população. O evento é promovido pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes e Lazer.
Os frequentadores terão a oportunidade de se refrescar e se divertir
nas férias. Ao todo, serão quatro
locais e em todos eles o festival
terá início às 14 horas e será encerrado às 18 horas.

O Festival de Verão acontece
desde 2013. Neste ano, a primeira piscina disponível será a do
Centro Esportivo José Ely Miranda “Zito”, em Moreira César,
nesta terça-feira (5) e na quartafeira (6). Nos dias 7 e 8 será a vez
dos moradores da Cidade Nova e
região se refrescarem na piscina
do ginásio de esportes do bairro.
Dias 11 e 12 é a vez das piscinas
do CE João do Pulo, e nos dias
13, 14 e 15 de janeiro, o festival
chega à piscina do ginásio de

esportes do Araretama.O secretário de Esportes da Prefeitura
destaca que este programa dá
oportunidade para que a população possa vivenciar momentos
de lazer entre família e amigos.
Os interessados em participar
devem levar um documento com
foto e estar com trajes de banho
(biquíni, maiô, sunga ou shorts
tactel). A Secretaria de Esportes recomenda aos participantes
passar protetor solar 30 minutos antes de saírem de casa.

Comunidade e Prefeitura
plantam árvores no Castolira
A Prefeitura vem realizando
uma série de ações com os moradores do Castolira, visando levar
mais qualidade de vida para a
população. Na última semana de
dezembro, foi realizada mais uma
atividade: desta vez, o plantio de
120 mudas de árvores frutíferas
na área verde entre os bairros do
Castolira e da Vila São Paulo.
A iniciativa partiu dos agentes
comunitários, que estão envolvendo a comunidade também na
conscientização e realização de
mutirões para manter o terreno
limpo. A realização do plantio
foi resultado de uma força-ta-

refa incluindo os departamentos de Serviço Municipal, que
realizou a limpeza do terreno, e
de Meio Ambiente, que roçou,
abriu as covas e adubou a área.
O plantio foi feito junto com
a comunidade, também sob a
orientação da equipe do Departamento de Meio Ambiente
da Prefeitura. Foram plantadas
mudas de árvores como: abacateiro, mangueira, acerola,
jenipapo e araçá, entre outras.
“Essa interação com a comunidade foi bastante positiva”,
avaliou o diretor de Meio Ambiente. “O plantio de árvores

em áreas verdes é importante
pois, do contrário, as pessoas
acabariam jogando lixo e entulho no local. As árvores favorecem o sombreamento, atraem
pássaros e, com a formação
desse pomar, os moradores poderão, ainda, coletar as frutas”,
explicou.
Além de todos os benefícios
das árvores plantadas, com o
fim do acúmulo de lixo e entulho no terreno, há um reforço
no combate aos criadouros do
mosquito Aedes aegipty, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

O plantio foi realizado pelas equipes da prefeitura e moradores do castolira

Divulgação

A jovem atleta Beatriz
Camargo Monteiro Silva, 7
anos, representou Pindamonhangaba na 22ª São Silvestrinha, realizada no dia 19
de dezembro, e conquistou o
2º lugar. A prova ocorreu na
pista de atletismo do conjunto desportivo Constâncio Vaz
Guimarães, no Ibirapuera.
De acordo com informações da organização, na
categoria da jovem pindense,
participaram 39 atletas de
vários estados. Esta foi a
primeira vez em que Beatriz
marcou presença na competição. A mãe da atleta, Maria
Lúcia, conta que a filha
começou a praticar corrida
em 2015, participando do
Circuito Corrida de Rua de

Pinda, competição na qual
sagrou-se campeã.
Beatriz concluiu a prova
de 50 metros com o tempo
de 6 segundos e 92 milésimos, sendo que a primeira
colocada havia feito o tempo de 6.85. Ambas foram
as únicas a concluir a prova
abaixo dos sete segundos.
“Para nós, é uma emoção muito grande. Pretendemos colocá-la para
iniciar os treinamentos de
atletismo aqui em Pinda.
Só temos que parabenizar
nossa pequena atleta, que
nos enche de orgulho a
cada corrida. Parabéns, filha, por mais essa conquista, você merece!”, finaliza
a mãe da jovem.
Divulgação

Beatriz começou a correr no circuito corrida
de Rua de pindamonhangaba

InscRIÇõEs
pARA FEsTIvAl
dE MARchInhAs
sEguEM ATé dIA 12
As inscrições para o Festival de
Marchinhas 2016 seguem até dia
12 de janeiro. Neste ano, o evento
homenageará Walter Leme, um
dos idealizadores deste festival,
que é destaque em composição e
interpretação de marchinhas na
cidade e região.
O Festival de Marchinhas Carnavalescas de Pindamonhangaba
é promovido pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Educação e
Cultura, em cumprimento às leis
nº 5.315 de 21/12/2011 e 5.741, de
16/12/2014. Em sua 9ª edição, o
festival tem como objetivo resgatar e divulgar a tradição das marchinhas de carnaval e incentivar
a criatividade dos compositores
populares de todo o país.
As inscrições devem ser realizadas pessoalmente no Departamento de Cultura ou enviadas
pelos Correios. A divulgação dos
selecionados será no dia 15 de
janeiro.
De acordo com o regulamento
do festival, o ensaio aberto dos selecionados será nos dias 27 e 28 de
janeiro, sendo a primeira eliminatória no dia 29 de janeiro, a segunda eliminatória no dia 30 de janeiro
e a final, no dia 31 de janeiro.

Divulgação

Walter leme

Podem participar compositores
de todo o país. Cada participante
poderá inscrever até duas composições, individual ou em parceria.
Mais informações e solicitação
de regulamento devem ser feitas
pelos telefones: 3642-1080 ou
3643-2690, ou ainda pelo e-mail
cultura.pindamonhangaba@
hotmail.com.

