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MISSA CELEBRA
CHEGADA DE
GRUPO DE APOIO
A DEPENDENTES
QUÍMICOS
A igreja Matriz vai sediar a
missa inaugural em comemoração às atividades, em Pindamonhangaba, do Grupo Esperança
Viva, da Fazenda da Esperança,
nesta quarta-feira (20), às 19
horas.
A celebração será feita por
um padre da Fazenda e contará com apresentação do coral
da instituição e participação de
outros membros do Grupo, que
busca ouvir, auxiliar e orientar
dependentes químicos e seus familiares.
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Mulher ganha moto no
dia do seu aniversário
Divulgação

A

moradora Lourdes
Isabel da Silva
Brandão ganhou uma
moto no sorteio da Campanha de Natal – Você
Feliz – da Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba. O
inusitado é que o sorteio,
realizado no sábado (16),
acabou presenteando
dona Lourdes, aniversariante do dia. “Estou
muito feliz e emocionada
porque hoje é meu aniversário”, comemorou.
Além dela, outras
cinco pessoas (Atílio
Silva, Maria do Socorro
Medeiros da Costa, Janice
Aparecida da Costa,
Domingos Sávio Barbosa
e Júlio César Catharino)
também foram sorteadas
e vão receber motos Honda CG 125 Fan KS.
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Curso da Funvic obtém
nota máxima do
Ministério da Educação
O curso de Tecnologia em Automação Industrial da Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba – recebeu conceito máximo em
uma avaliação realizada pelo MEC – Ministé-

Casais de Pinda e região
participam da Expo Noivas
Divulgação

rio da Educação. A nota cinco, em uma escala
de um a cinco, foi obtida por meio das áreas
de Projeto Pedagógico do Curso e do Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes.
PÁGINA 3
Divulgação

Equipamentos modernos facilitam
aprendizagem dos alunos

Os casais de Pindamonhangaba e região visitaram o Shopping Pátio Pinda no último
ﬁnal de semana para conferir
as atrações da Expo Noivas. Durante o evento, as pessoas que
pretendem se casar aproveitaram para conferir detalhes de
decoração, enfeites, arranjos de
ﬂores, buquê, bufê, música, fo-

tograﬁa, vídeo, maquiagem, cabelo, e outros produtos e serviços para celebrações e festas de
casamento.
O empreendimento recebeu
cerca de 30 mil pessoas no ﬁm
de semana - entre visitantes da
feira e público das demais atrações do Pátio Pinda - de acordo
com a assessoria do shopping.
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DIToRIal
Planejamento sempre

Empreendedor deve manter o
foco e ficar atento às situações
do mercado

A

situação econômica do país e o sonho de ter ‘independência’ para trabalhar têm gerado o surgimento de milhares de empreendedores no Brasil
nos últimos anos.
Além disso, com as demissões provocadas pela estagnação da economia, o país a cada dia gera novos empreendedores. O Brasil, que já era campeão na modalidade com 34
a cada 100 brasileiros adultos envolvidos em um negócio
próprio, deve disparar na liderança. O problema é como começar.
Em Pindamonhangaba, por exemplo, os últimos anos
têm sido bastante motivadores para o futuro empreendedor.
Além de suporte via Incubadora de Empresas e Prefeitura,
a cidade tem recebido orientações e dicas de várias instituições, sobretudo do Sebrae.
Um fato curioso é que as estatísticas revelam que empreender é o terceiro maior sonho dos brasileiros - o primeiro
é ter a casa própria e o segundo, viajar. Mas há uma classe
de novos empreendedores que é formada por trabalhadores
que juntaram o dinheiro da rescisão do contrato para montar um negócio próprio. Sem planejamento nem preparação
específica, eles desejam apenas o sustento familiar em meio
à crise. De acordo com especialistas, essa pessoa pode até
acertar, mas são muitos os desafios.
Para o professor de Economia da IBE-FGV e diretor do
Economies Consultoria Empresarial, Múcio Zacharias, as
dificuldades para esse tipo de empreendedor são potencializadas pelas atribuições às quais ele não está acostumado.
“O profissional passou uma vida inteira trabalhando com
carteira assinada, rotina específica, salário fixo, benefícios
e uma série de condições sistemáticas e agora se vê sozinho
à frente de um negócio que depende exclusivamente dele.
Esse tipo de mudança pode funcionar, mas é muito difícil
para o novo empreendedor. É preciso cautela”, afirma.
O professor doutor em Economia da IBE-FGV, Paulo Ferreira Barbosa, especialista em Empreendedorismo, explica
que o primeiro desafio do novo empreendedor é superar a
solidão. Ele recomenda avaliar se está pronto para assumir
a responsabilidade, se tem capacidade decisória principalmente sob pressão e habilidade em lidar com fornecedores,
clientes, empregados e governo. “O mundo dos negócios não
é perfeito. Sucesso passado não garante sucesso futuro e não
existe nenhuma garantia de que a empresa dará certo. Além
de muito trabalho e dedicação, o prêmio, às vezes, é sobrevivermos às crises”.
Para aumentar as chances de sobrevivência, o economista dá uma dica. “Procure outras pessoas que compartilham
da mesma ideia. Busque profissionais especializados naquilo que vai empreender que é o ideal para não começar no
escuro. Sempre haverá alguém que já trabalhou na área, que
tem experiência, cursos ou o conhecimento necessário para
ajudar, principalmente na fase de maior dificuldade que é o
planejamento e a implantação”.
Ainda segundo Barbosa, planejar adequadamente garante a redução dos riscos do negócio. Dedicar o tempo que for
necessário nessa fase é fundamental porque é nesse período
que se adquire o conhecimento necessário para a solidez da
iniciativa.
O novo empreendedor também precisa rever o conceito
de trabalho. “A pessoa que está iniciando seu negócio não
tem experiência, está formando carteira de clientes, desenvolvendo fornecedores, criando história e essas são fases
que toda empresa tem que passar. Envolve investimento de
dinheiro e de tempo, uma situação diferente da vivida anteriormente”.
Para o especialista, o desafio da gestão empresarial é uma
das provas mais difíceis. “Muitos empreendedores acreditam que para administrar uma empresa que comercializa
bala só é necessário gostar de bala, mas não é assim. Capital
de giro, contabilidade, pagamentos, compras, vendas, ativo,
passivo são coisas para pensar, aprender e executar. A dimensão destes itens aumenta ou diminui de acordo com o
tamanho do negócio, mas não dá para fugir disto”, explica.
Outro fator necessário é analisar, durante esta etapa, a
conjuntura econômica, pois dependendo do momento, ela
tem grande influência sobre o crédito, os fornecedores e a
capacidade de compra dos clientes. Além disto, é preciso verificar o valor que será investido no novo negócio e se preocupar em deixar recurso suficiente para o capital de giro.
O economista alerta que, se for depender de capital de
terceiros, como empréstimos de bancos, por exemplo, tem
que estar ciente das taxas de juros que terá de pagar, o que
impactará no lucro e também é “perigoso”. “Em momentos
de crise diminuem as ofertas de crédito e aumentam as taxas de juros, o que pode definir o fim das operações do novo
negócio”.
Essas e outras dicas servem para dar um ‘norte’ para o
futuro empreendedor, contudo se houver dúvidas o melhor
a fazer é repensar todo o plano de ação. É como aquele ditado, que se refere às situações que já nascem erradas – se for
assim não tem conserto.
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Etec realiza concurso para professor
A Etec - Escola Técnica Estadual
“João Gomes de Araújo” está recebendo inscrições para o Concurso
Público destinado ao preenchimento de uma vaga no cargo de professor de Ensino Médio e Técnico.
A oportunidade é para atuação
em Tecnologia em Soldagem/Me-

cânica, o que requer licenciatura ou
graduação, e terá remuneração de
R$ 17,15 por hora aula.
As inscrições podem ser feitas até
segunda-feira (25), na Etec (rua Prof.
José Benedito Cursino, 75, Boa Vista).
Nessa etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 77,72.

Para avaliar os participantes serão aplicadas Provas Objetiva e de
Títulos, cujo resultado final terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Outros detalhes podem ser obtidos no edital de abertura disponível
no site da instituição.

Trabalhadores da Incomisa aprovam
acordo que evita demissões
Os trabalhadores da
Incomisa aprovaram por
unanimidade, na última
semana, o acordo que vai
evitar demissões em massa na unidade. Segundo
direção da fábrica, dos
320 funcionários, 120 seriam excedentes.
Inicialmente, a empresa tinha intenção de reduzir jornadas e salários em
25%. Com o avanço das
negociações, a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT conseguiu que
essa redução caísse para
15% e que um limite fosse
estipulado.
A redução só irá ocorrer para quem recebe salário acima de R$ 3 mil, faixa que não atinge nenhum
funcionário da produção e
também parte do setor administrativo.
A redução terá o prazo de três meses, podendo ser renovada por mais

Guilherme Moura

Categoria aprova por unanimidade proposta negociada pelo sindicato
para evitar demissão de 120 funcionários
três meses. De acordo
com o dirigente sindical
na Incomisa, André Dantis, durante o período da
redução, todos os trabalhadores terão garantia de
emprego.
Em contrapartida, o
reajuste de 2% nos salários que seria aplicado em

fevereiro, conforme definido na Campanha Salarial 2015, foi adiado para
agosto.
“Foi difícil chegar em
um consenso com a empresa, mas conseguimos
encontrar uma saída.
Por fim, nem foi necessário entrar no layoff.

Obrigado pela paciência
e pela confiança no sindicato nesse período de
negociação”, disse André Dantis.
A Incomisa emprega
cerca de 320 trabalhadores na produção de estruturas metálicas, no Distrito Industrial do Feital.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura
* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

HEIDEGGER E DASEINANÁLISE
Martin
Heidegger
(1889-1976) alemão, foi
um dos filósofos mais importantes do século XX.
Estudou com Husserl em
Friburgo (Alemanha) a
quem sucedeu na Cátedra de Filosofia em 1928.
A sua obra mais marcante, segundo os estudiosos, é “SER E O TEMPO”
(1927), traduzida no Brasil, na qual iniciou o seu
caminho de reflexão sobre
o sentido mais profundo
da existência humana,
bem como as origens da
metafísica e o significado
de sua influência na formação do Pensamento
Ocidental.
Para esse filósofo
é necessário que se recupere o sentido original do
SER, propondo uma nova
Terminologia Científica
para dar conta desse sentido. Dessa maneira, para
Heidegger, a existência
humana só pode ser compreendida a partir da análise do DASEIN (SER-AÍ,
em alemão) do ser humano, aberto à compreensão

dele. Heidegger não procurou conceitos definidos,
os quais transcendem a
temporalidade, partindo
então da Cotidianeidade
para compreender o SER
-AÍ que é entendido como
algo que existe, manifesto
e percebido.
Em 26 de maio deste
ano (2016) completamse 30 anos da morte do
grande filósofo e 20 anos
da nossa Defesa de Tese
de Doutorado na Universidade de São Paulo, um
estudo do existencial de
jovens grávidas, realizado
aqui em Pindamonhangaba, tendo por base a ótica de Martin Heidegger.
Na Pesquisa, a partir da
Linguagem expressa nos
Discursos de Jovens Grávidas, com base na DASEINANÁLISE de Heidegger, empreendemos
um esforço e uma enorme
tentativa de enfrentar o
despretensioso desafio de
caminhar com esse homem, que marcou o seu
tempo, sob o influxo da
sua luz que nos inspirou a

pensar, pesquisar e escrever, o que abordaremos
em artigo posterior.
Aqui, cabe a pergunta: afinal, o que é DASEINANÁLISE? Heidegger, ao fundamentar seu
pensamento
filosófico,
coloca um ente especial
para esclarecer a existência do ser humano, o
DASEIN (SER-AÍ) , que
atua com os outros , e
esclarece: “Esse ente somos nós mesmos, e, que
tem, entre outros traços, a
possibilidade de ser a que
designamos DASEIN”. O
Ser-AÍ existe. Sua essência está na sua existência,
ele se compreende a partir de sua possibilidade de
ser ele próprio ou não ser
ele próprio. A existência
é “essa emergência ao ser
que o homem descobre
antes de toda definição
de si próprio, a interrogação que o homem traz em
si, antes de formulá-la,
porque ele é essa interrogação; o homem é o único ser existente, o único
questionador entre os se-

EXPEDIENTE

res que são, mas não existem”. Aqui entendemos
que esse “ser-homem” difere bem do ente
(animais, outros seres
vivos). Só o homem, vivo
e concreto, no seu viver
cotidiano,interrogando,
descobrindo , é um serno-mundo, e esse ser-no
-mundo significa praticar
ações, estar em relacionamento com as coisas e
pessoas que encontra, é
uma ocorrência concreta, acontece nas múltiplas formas peculiares de
relacionar-se às coisas e
pessoas, tendo como instrumento essencial, primordial a sua Linguagem
(Heidegger falava: “A Linguagem é a morada do
Ser”), portanto, o DASEIN
é sempre uma possibilidade e suas características
são sempre constituídas
por possíveis modos de ser
e ele representa o homem
que se encontra aberto
ao mundo, é lançado nele
(GEWOFENHEIT, em alemão) e se insere numa série de situações.
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cotidiano
Curso de Tecnologia em Automação
Industrial da Funvic é destaque no MEC
A Funvic – Faculdade de Pindamonhangaba – recebeu conceito máximo em uma recente
avaliação feita pelo MEC – Ministério da Educação – para o
curso de Tecnologia em Automação Industrial.
Em uma escala que vai de um
a cinco, o curso conquistou nota
cinco no PPC – Projeto Pedagógico do Curso e no Enade – Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes, elevando dessa forma a pontuação da instituição
de ensino, ficando no ranking
das melhores do país.
Deste modo, a faculdade se
mantém no patamar de referência na formação profissional
da área. Além disso, o curso de
fisioterapia também tem nota
máxima no MEC, e todas as demais modalidades com conceitos positivos, sendo que a maioria dos cursos têm nota quatro.
Guia do Estudante
A Funvic possui vários cursos no ranking das melhores
universidades do país ano de
2015 pelo Guia do Estudante, da
Editora Abril. Os cursos de Administração, Educação Física,
Farmácia, Fisioterapia e Pedagogia foram contemplados com
estrelas pela principal publicação relacionada à Educação.

Divulgação

Acip realiza
sorteio da
Campanha
de Natal

Laboratório do curso de tecnologia em automação industrial da Funvic
Este conceito mostra um
bom desempenho na avaliação.
Os cinco cursos passaram a contar também com o selo de qualidade, que tem como objetivo

identificar as melhores instituições de Ensino Superior, e aparecem na edição “GE Profissões
Vestibular 2016”, que está nas
bancas.

A Funvic realiza sábado
(23) a prova do Processo Seletivo 2016/B, e as inscrições
podem ser feitas até esta quarta-feira (20).

cidade recebe Grupo de apoio a dependentes químicos
O GEV - Grupo Esperança
Viva - fará uma missa inaugural nesta quarta-feira (20), às
19 horas, na Igreja Matriz, em
comemoração à chegada da comunidade em Pindamonhangaba. A celebração será ministrada por um padre da Fazenda
da Esperança, com a presença
do Coral da Fazenda da Esperança (Pedrinhas), bem como
representantes do GEV da cidade de Potim, dentre outros.
O Grupo pretende se reunir
todas as quartas-feiras, a partir de 27 de janeiro, das 19h30
às 21 horas no Centro Pastoral (atrás do antigo Fórum).

Divulgação

Objetivo é orientar dependentes químicos e seus familiares
O objetivo é ouvir, auxiliar e
orientar pessoas que tenham
se submetido a tratamento

contra dependência química
(drogas e/ou álcool) em alguma instituição de recuperação

e servir como apoio aos familiares, sendo a participação deles fundamental.

A Acip – Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba – realizou o sorteio referente à
Campanha de Natal – Você
Feliz aonde for – no sábado (16), na praça Monsenhor Marcondes.
Foram sorteadas seis
motos zero km, com a
presença do presidente
da Acip, Etore Bonini;
diretores da instituição;
do comandante da Polícia
Militar, capitão Francisco Ricardo Prolungati de
Oliveira, além de outros.
Os ganhadores foram:
Lourdes Isabel da Silva
Brandão, Atílio Silva, Maria do Socorro Medeiros
da Costa, Janice Aparecida da Costa, Domingos Sávio Barbosa e Júlio César
Catharino.
A vencedora Lourdes
da Silva Brandão estava
presente na hora do sorteio. “Estou muito feliz e
emocionada porque hoje
é meu aniversário”, comemorou. A consumidora afirmou que sempre
participa das campanhas
da Acip e que acredita no
comércio local. “As pessoas têm que investir mais
na cidade. Nosso comércio
é forte e têm muitas opções e, além disso, ainda
concorremos a prêmios”,
concluiu.
Os prêmios serão entregues para os ganhadores
em data a ser agendada
pela Associação Comercial.

Expo Noivas atrai centenas de casais de Pinda e região
AIANDrA AlVES MArIANO
***
A primeira edição da Expo
Noivas no Shopping Pátio Pinda
recebeu centenas de casais, entre
milhares de pessoas que passaram
pelo espaço no último final de semana. O evento reuniu cerca de 30
expositores do setor de casamentos
e festas em geral, de Pindamonhangaba e região.
Durante os três dias, foram realizados sorteios de diversos prêmios,
entre os quais uma lua de mel para
Penedo (rJ) – válido para quem vai
se casar ainda este ano.
Além disso, todos os visitantes
ganharam condições e descontos
especiais em contratos fechados na
feira, além de poderem curtir apresentações musicais, participar de
degustações e assistir a desfiles.
Quem foi ao local pôde conhecer fornecedores de vestidos para
noivas e madrinhas, maquiadores e cabeleireiros especializados,

equipes de fotografia e filmagem,
cerimonialistas, equipes de som,
buffets especializados, entre outros
produtos.
Para rafael Yugi, um dos organizadores da feira, a iniciativa foi um
sucesso. “Foi muito bom o retorno
que tivemos dos expositores. Todos
fizeram contatos e agendaram reuniões e alguns já fecharam contratos durante a feira”, contou.
A estudante Ana Elisa Silva vai
se casar em 2017 e passou na feira
para conferir as novidades do setor.
“Ainda não fechei nenhum contrato, mas foi bom pra ter ideia de
todos os serviços que são oferecidos. Gostei muito e anotei diversos
contatos para o futuro bem próximo”, explicou.
Todos os visitantes ganharam
condições e descontos especiais em
contratos fechados na feira, além
de poderem curtir apresentações
musicais, participar de degustações
e assistir a desfiles.

Divulgação

Desfile de noivas e noivos foi a principal atração da feira
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Ricardo Piorino visita Roderley Miotto pede
moradores dos bairros melhorias no trânsito
Cidade Jardim e Araretama da rua Caraguatatuba,
“A S REIVINDICAÇÕES SERÃO
no Alto do Cardoso

DIVISÃO

DE

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

V EREADOR R ODERLEY M IOTTO SOLICITA QUE SEJAM IMPLANTADOS O SENTIDO ÚNICO NO TRÂNSITO
DA RUA C ARAGUATATUBA E A FAIXA ELEVADA EM FRENTE À C RECHE E SCOLA J OÃO F LEURY F ILHO

VEREADOR RICARDO PIORINO

A.M.I. - Academia da Melhor Idade).
“A reunião foi produtiva e
todas as reivindicações serão
encaminhadas aos órgãos
competentes”, esclareceu o
vereador.
Praças e
Logradouros Públicos
Devido ao período de
chuvas, o vereador Piorino
tem insistido no pedido de
podas constantes do mato
alto de praças e logradouros
públicos, junto à Administração Municipal, a fim de
evitar transtornos no trânsito
e também na saúde pública
do município.

elevada em frente a escola e estudos para tornar a rua em mão
única. De acordo com os moradores, há anos existe este problema.
É grande a quantidade de automóveis, e o problema se agrava
por ser acesso ao Hospital 10 de Julho e a Guarda Municipal.
Nos horários de entrada e saída das crianças da creche, torna impossível o trânsito no local, pois os pais estacionam seus
carros nos dois sentidos, as crianças atravessam a pista, além de
carros e ônibus em alta velocidade. “Peço agora, neste período
de férias, estudos para melhorias neste local, a fim de evitar
acidentes com as crianças. É preciso colocar uma faixa elevada
em frente a creche, sinalizar com faixa amarela e colocação de
placas “Proibido parar e estacionar” em um dos lados da via e
a possibilidade da rua se tornar mão única, no sentido centro
x bairro, hospital e guarda municipal. Conto com o apoio do
Secretário Marcos Guerreiro e dos funcionários do Trânsito”,
conclui o vereador Roderley Miotto.

Recapeamento de vias
do Jardim Rezende e
Vila Rica é pedido do
vereador Martim Cesar

MP instaura inquérito civil para
apurar denúncia do vereador
Professor Osvaldo sobre
alagamentos no Santana

Durante esta semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve reunido com
as comunidades dos bairros
Cidade Jardim e Araretama,
ocasião em que várias reivindicações foram apresentadas
ao parlamentar.
Os moradores dos bairros em questão solicitaram
melhorias com relação à
segurança, tendo em vista o
aumento de pequenos delitos
na região. Outra questão que
chamou a atenção do vereador foi o pedido de reformas
e manutenção das áreas de
lazer dos bairros (campo
de futebol, playground e

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou requerimento ao Executivo em
que pede estudos visando
a recuperação asfáltica,
com o recapeamento da
avenida Abel Correira
Guimarães, no Jardim
Rezende e das ruas Álvaro
Pinto Madureira e Dr. Manoel Ignácio Marcondes
Romeiro, na Vila Rica.
De acordo com o
v e r e a d o r, e s t a s v i a s
são t r aj e t o s do tr âns ito
urb a n o , p ri ncipalmente
o t r a ns po rte p ú b lic o e
apresentam vários trechos e sb u racados , com
ondu l a ç õ e s e des níveis ,
que causam problemas
aos v e í c u l o s que nelas
tran si t a m .
R e d u to res de
v e l o c i d a d e na
r u a D i n o Bueno
O vereador Martim
Cesar reitera ao Prefeito,
providências para que
sejam realizados estudos pa ra a i n s talação de
red u t o re s d e velocidade
na rua Senador Dino
Bueno, no trecho a partir
do cruzamento de acesso
par a o D S M e Cr is pim,
até a s p ro x imidades do
Bar P i ra c u a ma. M ar tim
jus t i f ic a q u e o tr âns ito
de ô n i b u s e caminhões
nesta via é intenso,
colocando em risco a
segurança da população.

AMI na
Qu adr a Cob er ta
O vereador Martim
Cesar também reitera
pe dido pa ra a instala ção
de uma AMI – Aca de m i a
da Melhor Idade, na
Praça Marechal Humberto de Alencar Castelo
Branco, no bairro Chácara da Galega, “Quadra
Coberta”.
O vereador justifica
seu pedido no fato que
a referida praça tem
uma dimensão razoável
para implantação de
uma AMI - Academia
da Melhor Idade, além
de ser bem arborizada o
que favorece a prática
esportiva, promovendo
uma melhor qualidade
de vida aos moradores
e esportistas.
Parque
das Palmeiras
O vereador Martim
Cesar também reivindica para que a Administração envie o “cata
treco” ou instale uma
c a ç a m b a n o b a i r r o P a rque das Palmeiras.
De acordo com ver e a d o r, o s m o r a d o r e s
estão utilizando um
matagal para descartar
o entulho, o que vem
proliferando animais
peçonhentos colocando
em risco as residências
próximas.

VEREADOR LEMBRA QUE ESTA É UMA REIVINDICAÇÃO
DO SEU PRIMEIRO ANO DO SEGUNDO MANDATO

Atuante na área da saúde,
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) demonstra estar
muito satisfeito com a implantação da Creche do Idoso em
2016. Isso porque, conforme foi
divulgado na edição do Jornal
Tribuna do Norte nesta quarta-feira, dia 07 de janeiro, foi
aberta a concorrência pública
nº 006/2015 para a construção
da Creche do Idoso, cujo valor
estimado é de R$ 972 mil.
A luta do vereador para esta
benfeitoria começou no início
de seu mandato e prossegue,
ainda mais forte, até os dias
atuais. Dr. Marcos Aurélio alega
“que é importante termos um lugar adequado e confortável para
estadia de nossos entes queridos”. Segundo ele, a Creche do
Idoso é um lugar apropriado e
especial para que pessoas experientes e que servem de exemplo
de vida para nós, possam ter um
ambiente seguro e saudável.
Muitas pessoas da melhor idade
se encontram hoje em estado
de dependência e a Creche do
Idoso é o local
ideal para possam
exercer várias atividades de forma
criativa ao longo
de sua estadia.
“Essas pessoas
atendidas terão
tranquilidade e

Fale com o vereador:

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

mando, novamente, que a referida obra estava em abertura
de processo licitatório, tendo
em vista que já foram protocolados dois requerimentos:
nº 3.227/2013, que teve como
resposta o Ofício nº 074/14,
que a Secretaria de Obras
estava elaborando estudos e
adequando os projetos para a
priorizar a execução da obra,
e o nº 1.735/2014, que foi
respondido por meio do Ofício nº 1.968/14, explicando
que o projeto relacionado a
referida obra encontrava-se
em fase final para o processo
licitatório. Foi baseado nestas
respostas, sem solução, que o
Edil enviou a denúncia ao MP,
onde a Dra. Luciana Polenti
Cremonese, Promotora de Justiça de Urbanismo, instaurou
no dia 9 de novembro, através
de Portaria, o Inquérito Civil
nº 14.0378.0002445/2015-9,
acionando o Município para
a apuração das causas das
enchentes no bairro.
E várias oportunidades anteriores, o vereador
Professor Osvaldo pediu à
Secretaria de Obras e Serviços, uma resposta com a
data e a previsão do início
das obras. “Visto que agora, já se iniciaram as fortes
chuvas e, sempre ocorrem os
alagamentos das casas que
ficam na parte baixa, pedimos uma solução rápida em
prol dos moradores desta rua
afetada”, finaliza o vereador
Professor Osvaldo.
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Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
CHEFE

DIVISÃO

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) recebeu o ofício nº
105/2015-2, de 12 de novembro de 2015, da Promotoria de
Justiça de Urbanismo de Pindamonhangaba, informando
que foi instaurado pelo Ministério Público, o Inquérito Civil
nº 14.0378.0002445/2015-9
acionando o Município para
a apuração das causas das
enchentes no bairro, denunciada pelo vereador que pede
providências e solução para
este problema.
Na sessão do dia 15 de
outubro, o vereador fez uso
da tribuna, reiterando o requerimento nº 1.623/2015,
solicitando ao Ministério
Público de São Paulo que
adote as devidas providências
em relação a inércia do Poder
Executivo. O vereador destacou que já haviam passados
dois anos de suas constantes
cobranças e nenhuma posição
concreta foi tomada a respeito
dos frequentes alagamentos
que ocorrem no bairro do
Santana, e que somente uma
ação do MP pode resolver esta
questão.
O Edil reiterou o requerimento nº 1.346/2015, reivindicando ao Executivo para que
seja solucionado os problemas
com alagamentos que ocorrem
com as fortes chuvas na rua Dr.
Benedito Roberto Marques,
no Santana. Ele teve como
resposta o Ofício nº1.567/15,
do Gabinete do Prefeito, infor-

carinho para que seu dia seja
especial e proveitoso”, explica
o vereador Dr. Marcos Aurélio.
Na Creche do Idoso, o município oferecerá instalações
seguras e proﬁssionais altamente qualiﬁcados e preparados. O
vereador enfatiza que a creche
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, ﬁsioterapeutas e demais pessoas
preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente. “O local também
contará com salas de jogos e de
estar, lugar para banho de sol,
internet, refeitório e um amplo
espaço para algumas atividades
físicas e recreativas”, explica o
vereador. “Assim, as pessoas
podem trabalhar tranquilas e
sabendo que seus idosos queridos terão um dia agradável e
seguro e, no ﬁnal da tarde, eles
estarão de volta ao conforto do
lar, com amor da família. Por
isso é importante a implantação
da Creche do Idoso”, concluiu
Dr. Marcos Aurélio Villardi.

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO VILLARDI

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Legislativo demonstra
austeridade e transparência
e faz economia de
R$ 14.076.319,99
CÂMARA TEM DIREITO A 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
DO MUNICÍPIO; PRESIDENTE FELIPE CÉSAR DIZ QUE ECONOMIA
DO LEGISLATIVO É FRUTO DE AÇÕES SIMPLES E OBJETIVAS COM
O APOIO DOS VEREADORES E DOS FUNCIONÁRIOS
C O M U N I C A Ç Ã O /CVP
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O vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou diversos
requerimentos ao Executivo e ao Departamento de Trânsito solicitando, com urgência, medidas no trânsito da rua Caraguatatuba,
no bairro Alto do Cardoso.
Segundo o vereador, a rua é estreita e tem um trecho de mão
única, também é via de passagem do ônibus urbano. Em frente
a Creche Escola Municipal João Fleury Filho, a rua é mão dupla
e os carros estacionam nos dois lados, dificultando a passagem
dos veículos, causando problemas no tráfego, especialmente nos
horários de pico, de entrada e saída dos alunos, quando chega
a congestionar o trânsito, colocando em risco a passagem dos
pedestres, principalmente as crianças que frequentam a escola.
O vereador Roderley Miotto pede a construção de uma faixa

JUNTO COM O SAUDOSO AMIGO ‘SEU ANDRADE’,

PRESIDENTE
CÂMARA,

DA

VEREADOR

F E L I P E C É S A R - FC

DE

ENCAMINHADAS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES ”

Dr. Marcos Aurélio vê luta
antiga se tornar realidade:
Creche do Idoso será implantada
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(ESQUERDA)
CHEQUE AO
E AO
DE

ENTREGA

PREFEITO

SECRETÁRIO

FINANÇAS

DO

MUNICÍPIO

Austeridade, transparência
e economia. Com essas ações
administrativas e gerenciais, a
Câmara de Pindamonhangaba
conseguiu promover uma redução de seus custos operacionais
e financeiros em 2015. Desta
forma, dos R$ 20.044,862,16
(vinte milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e
dois reais e dezesseis centavos)
que o Poder Legislativo tem
direito em função da Legislação
vigente, o Presidente da Câmara,
vereador Felipe César (PMDB)
economizou R$ 14.076.319,99
(catorze milhões, setenta e seis
mil, trezentos e dezenove reais
e noventa e nove centavos).
Segundo o vereador Felipe
César, ações simples como
racionalização de horas ex-

tras, redução dos gastos com
telefone, água, energia elétrica e materiais de escritório;
controle rígido do uso dos
carros oficiais e, sobretudo, a
manutenção preventiva da sede
do Legislativo possibilitaram
essa importante economia que
deverá reverter em obras para
a comunidade e benefícios aos
nossos munícipes.
“O resultado positivo da
economia de recursos públicos
é fruto de uma Administração
austera e transparente que promovemos nesta Casa de Leis.
Priorizamos a eficiência das
ações e atividades dos nossos
servidores e contamos com a
colaboração dos vereadores”,
salientou o presidente da Câmara, vereador Felipe César.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
DE

COMUNICAÇÃO

D I V I S Ã O D E C O M U N I C A Ç Ã O : ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021) - (12) 3644-2275 - I M P R E N S A @ C A M A R A P I N D A . S P . G O V . B R
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menor é detido com
arma e dinheiro no
araretama
A Polícia Militar, durante patrulha no bairro
Araretama, por volta das
20 horas de segunda-feira
(18), avistou dois jovens
em atitudes suspeitas,
que tentaram fugir após a
aproximação dos agentes.
Um deles foi capturado, um menor de 17 anos,
e ao ser abordado a PM

encontrou uma porção
de maconha e dinheiro.
Na casa do suspeito foram encontradas cinco
porções da droga e mais
dinheiro.
O menor foi conduzido ao plantão do 1º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da
Justiça.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 290/2015 (PMP 31229/2015)
Objeto: Aquisição de uniformes para uso dos funcionários do Departamento de
Trânsito, os quais trabalham nas ruas da cidade em fiscalização, operações e
serviços sendo necessária uma boa identificação e uma melhor apresentação à
população uniformizados adequadamente, além da proteção contra intempéries, que
se faz necessária.
Contrato 289/2015.
Data de assinatura: 30/12/2015.
Vigência: 06 meses.
Valor: R$ 7.475,20.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Habitação.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Contratada: Campinas Military Defense Ltda. EPP.
Assina pela contratada: Homero Antonelli Junior.
Contrato 290/2015.
Data de assinatura: 30/12/2015.
Vigência: 06 meses.
Valor: R$ 4.456,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Habitação.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Contratada: Omytto Uniformes Indústria e Comércio Ltda. EPP.
Assina pela contratada: Celso Luiz de Lima.
Contrato 291/2015.
Data de assinatura: 30/12/2015.
Vigência: 06 meses.
Valor: R$ 14.819,60.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Habitação.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Contratada: Quatro por Quatro Ltda. EPP.
Assina pela contratada: Julio Cesar Vicentin.
Contrato 292/2015.
Data de assinatura: 30/12/2015.
Vigência: 06 meses.
Valor: R$ 19.122,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Gestor do contrato: Secretaria de Habitação.
Assina pela contratante: Marcos Antonio Guerrero.
Contratada: Uniformes Votuporanga Ltda. ME.
Assina pela contratada: Breno Ricardo Rodrigues.

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DO SUBSÍDIO E DA REMUNERAÇÃO DOS
EMPREGOS PÚBLICOS NA DATA DE 31.12.2015, EM CUMPRIMENTO AO ART. 39 §6º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AS INFORMAÇÕES TAMBÉM ENCONTRAM-SE NO
SITE DA CÂMARA WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR/TRANSPARENCIA.
Qtd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Empregos providos por concurso Público
Empregos
Remuneração Referencia Salarial
AGENTE DE PATRIMONIO I

R$ 4.101,57

G3N1-C

AGENTE DE PATRIMONIO II

R$ 4.474,92

G3N2-D

ANALISTA JURÍDICO-LEGISLATIVO

R$ 10.285,25

G5N3-D

ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL II

R$ 10.706,37

G4N2-I

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR I

R$ 6.277,93

G4N1-E

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR II

R$ 7.000,48

G4N2-E

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS I

R$ 2.272,13

G1N1-D

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS I

R$ 2.392,67

G1N1-E

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II

R$ 2.628,61

G1N2-D

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II

R$ 2.720,70

G1N2-E

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS III

R$ 2.968,60

G1N3-E

ASSISTENTE JURIDICO I

R$ 6.552,18

G5N1-C

ASSISTENTE LEGISLATIVO I

R$ 4.777,44

G3N1-D

ASSISTENTE LEGISLATIVO I

R$ 4.837,87

G3N1-D

ASSISTENTE LEGISLATIVO I

R$ 3.737,26

G3N1-C

ASSISTENTE LEGISLATIVO I

R$ 3.572,15

G3N1-C

ASSISTENTE TECNOLOGIA INFORMACAO II

R$ 5.239,45

G3N2-D

ATENDENTE DE COMUNICACAO I

R$ 2.130,50

G1N1-D

ATENDENTE I

R$ 2.424,07

G1N1-E

COORDENADOR DE INFORMÁTICA

R$ 10.247,07

G5N2-E

CONTADOR II

R$ 6.130,55

G4N2-C

MOTORISTA I

R$ 1.961,36

G1N1-D

MOTORISTA II

R$ 2.134,72

G1N2-D

MOTORISTA PARLAMENTAR II

R$ 8.303,30

G4N2-E

VIGIA I

R$ 4.791,29

G2N1-E

VIGIA III

R$ 5.808,47

G2N3-F

Qtd
11
2
1

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº. 250/2013 (PMP 29501/2013)
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento
totalmente automatizado para realização de centrifugação, seleção, aliquotagem,
distribuição, redistribuição, destampamento de tubos, retampagem e soroteca
de amostras, com fornecimento de todos os insumos necessários ao laboratório
Municipal de Pindamonhangaba.
Aditamento 02/2015 ao contrato 226/2013.
Data de assinatura: 03/12/2015.
Vigência: prorrogada até 26/12/2016.
Valor: reajustado o valor mensal em 10,49%, conforme variação do IPC-FIPE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Assina pela contratada: Maurício Martins Canas.
Pindamonhangaba, 19/01/2016

Empregos em Comissão
Empregos

R$ 3.640,78

ASSESSOR LEGISLATIVO DE ORG E PLANEJ

R$ 4.819,16

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA

R$ 6.114,24

DIRETOR (* O C U P A D O S

P O R S E R V ID O R E S

2

CO N CU R S A D O S )

4

S E R VID O R E S C O N C U R S A D O S )

R$ 9.213,47

CHEFE DE DIVISÃO (* O C U P A D O S

POR

EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA DE ESTUDO

2 0 % D O S A L Á R IO
BASE

Mandato Eletivo
Qtd
11

Subsídio
VEREADOR

R$ 9.605,83

Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2016.
Vereador Felipe Francisco César Costa
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Remuneração

ASSESSOR PARLAMENTAR

Robson Luis Monteiro
Diretor Interino de Administração

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsa de
estudo para o Ensino Superior”
Art. 1 – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e
Assistência Social e Departamento de Assistência Social, no uso dessas atribuições,
e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de
06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO para
concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia,
licenciatura e bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos
pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas e
humanas nos termos que se seguem:
Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão pagas
diretamente à instituição de ensino na qual o aluno matricular - se.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 54 bolsas.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º - As inscrições serão feitas no Departamento de Assistência Social, - Rua
Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso – Pindamonhangaba., nos dias 29 e 30 de
Janeiro de 2016 das 09h00 às 17h00.
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º - Poderão inscrever-se os interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
b) - pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$ 728,00
(setecentos e vinte e oito reais), valor equivalente 8,82 UFMP’s;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam
cursando o Ensino Superior, no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir
elencados:
I. Cópia do documento de identificação R.G e CPF do candidato.
II. Dados dos membros do grupo familiar (CPF, Data de Nascimento e Renda)
III. Cópia documentos que comprove residir no Município a pelo menos 48 (quarenta
e oito) meses; (uma conta de 2012, uma conta de 2013, uma conta de 2014 e uma
conta de 2015) só serão aceitos conta de energia elétrica, IPTU, telefone fixo ou
outro comprovante oficial.
IV. Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular para
o curso que se pretende no caso de estudantes ingressantes, ou comprovante de
matrícula para estudantes que já estejam cursando;
V. Cópia da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia das notas de 2015
dos candidatos que já estão cursando.
VI. Declaração do estudante que não possui ensino superior completo; (ANEXO)
VII. CTPS original e Cópia das páginas de identificação e do último contrato, seguido
da página em branco) de todos os membros do grupo familiar.
VIII. Cópia do comprovante de rendimento do candidato e dos membros do grupo
familiar que possuem registro em CPTS ou declaração de renda no caso de
autônomos ou profissional liberal;
IX. Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de percepção de
bolsa integral de estudo do ensino médio, quando escola particular;
X. Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida.
Parágrafo 1º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias 29
e 30 de janeiro de 2016, bem como preenchimento da ficha de inscrição de forma
correta, completa e fidedigna, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º - O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento
automático do candidato.
DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos entregues, os candidatos selecionados serão
submetidos a uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela equipe
técnica do Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba.
DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classificação.
I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior nota obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os
não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita.
Art. 9º - O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br no dia 10/03/2016.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e
de acordo com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013
e Decreto nº 4.947, de 06/03/2013, bem como, serem corretas e verdadeiras todas
as informações por ele prestadas.
Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2016.
SANDRA MARIA CARNEIRO TUTIHASHI
Secretaria de Saúde e Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro,
os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições
deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE DO CONTROLE VETOR
Dia 29/01/2016 às 15:00 horas
50º LEANDRO DE MORAIS
RUA QUELUZ, 40 – TERRA DOS IPÊS II - PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-100
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO SEA- Nº 002/2016
O Secretário de Administração, no uso de suas atribuições legais, faz
saber e torna público que, em virtude da quantidade de inscritos para
trabalharem como ambulantes no Carnaval/2016 (Praça do Quartel e
Avenida N.S. do Bonsucesso), o sorteio de vagas a ser realizado no dia
25/01/2016, às 15:00 horas, ocorrerá no Teatro Galpão, sito à Rua Luiza
Marcondes de Oliveira, 2750, Parque das Nações.
Ficam mantidos os demais termos dos editais anteriormente já publicados.
Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2016.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

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.

CONVOCAÇÃO
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro,
os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições
deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE DO CONTROLE VETOR
Dia 29/01/2016 às 16:00 horas
51º NELSON BITTENCOURT DA COSTA JUNIOR
RUA DOUTOR IRBIS FERREIRA VIEIRA, Nº 08 – BAIRRO PEDRO LEME
ROSEIRA – SP - CEP 12580-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Ronaldo Pinto de Andrade – Presidente do conselho C.M.E

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
=======================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
=======================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do
Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba convocados para a
1ª reunião do respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na
sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. Nossa Senhora
do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às
16 horas do dia 27 de janeiro do ano de 2016.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das
seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do
Fundo de Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004,
inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 20 de janeiro de 2016.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP

QUARTA-FEIRA
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história
Tribuna do Norte

(III)

cinemas de pindamonhangaba

E

Arquivo TN

Em sua edição de 18 a 21/10/1996 a
Tribuna anunciou o fim da trajetória de
25 anos do Cine Palácio

O último filme exibido pelo Cine
Palácio foi O Dia da Independência
(Independance Day), divulgado na
edição de 15 a 20/10 de 1996 da TN
Arquivo TN

m artigo publicado na
Tribuna do Norte de 6 de
dezembro de 1970, sob o
pseudônimo ‘Uirapuru’, Francisco Piorino fala sobre a inauguração do Cine Palácio no dia
20 de novembro daquele ano,
na avenida Deputado Claro César, local hoje ocupado pela loja
das Casas Pernambucanas.
Cine Palácio
O cronista destaca o então
novo cinema de Pindamonhangaba como sendo na época o
melhor do Vale do Paraíba, elogiando a atuação da Companhia
Sul Mineira (responsável pelos
filmes que seriam exibidos) e
os poderes locais, que haviam
proporcionado a abertura da
luxuosa casa de espetáculos. “O
cine Palácio possui todas as exigências arquitetônicas, técnicas
e, principalmente, oferece aos
expectadores, conforto e melhor
ambiente”, destacava.
O artigo registrava também
que com a abertura do cine Palácio, o cine São José encerraria
suas atividades no município.
Entretanto, isso não seria caso
de descontentamento para a população, pois tinha ainda o cine
Brasil. Dois cinemas seriam suficientes para atender Pindamonhangaba.
Pouco depois do ‘São José’,
encerrou também as suas atividades o ‘Brasil’. Era a vez do ‘Palácio’ reinar absoluto na cidade.
E foi assim por 25 anos... Até
que a edição de 18 a 21 de outubro de 1996 o jornal Tribuna do
Norte anunciou seu fechamento. Por falta de público, uma das
maiores salas cinematográficas
do Vale do Paraíba, com capacidade para mil expectadores,
deixava de existir. Talvez tenha
contribuído para isso a vinda dos
shoppings para a região e com
eles, seus cinemas.
Na matéria para a Tribuna
o gerente do Cine Palácio, Luiz
Stéfano, explicou que a continuidade das exibições tornarase inviável naquela sala enorme
devido à queda no número de
frequentadores. Stéfano comparava o público dos anos 70,
quando a média semanal era de
pelo menos 3.500 expectadores
com a daquela atualidade, que
não chegava a 500 pessoas.

L

embranças
iterárias

A morte de Gonçala

Faleceu nesta cidade, no dia 28 de
outubro p. f., em sua
residência, à rua Dr.
Emílio Ribas, 5, a senhorita Gonçala Sérgio de Altino, uma das
mais bonitas operárias
da Juta Fabril de Pindamonhangaba.

anúncio do passado
Tribuna do Norte, fevereiro de 1923

Ela talvez sonhasse...
ampla cortina se lhe desvendasse,
mostrando o mundo cheio de quimera.
Quando se tem apenas 18 anos,
não se tem olhos para os desenganos,
a vida é primavera!
Sonhando, bela e casta,
esquecia a moléstia tão nefasta
que lhe roubara a rósea cor do rosto...
Doente era bem um lírio que elanguesce,
era a flor delicada que fenece
à hora do sol posto.
No sonho cor de rosa,
ela se via forte, mas formosa,
tendo a seu lado um príncipe encantado,
que amorável dizia-lhe baixinho:
“Gonçala, o teu amor, o teu carinho,
valem bem um reinado!”
e sonhando a donzela,
não viu aproximar-se, torva, aquela
aparição – a Morte. Enferma linda,
um sorriso nos lábios seus bailava,
seu risonho semblante revelava,
uma ventura infinda.
O abantesma soturno,
usurpar não queria por seu turno
da moça a placidez. Feral, sediça
no seu mister, a Morte hesitaria...
Aquele corpo esbelto não seria
coberto pela caliça?!...
Missão cruel, maldita!
Era previsto! À virgem mais bonita,
mais jovem, pulcra, cândida, mais pura,
ela arrebatará, chegando a hora.
A vida? Tênue fio, bem se deplora,
a vida não perdura?

www.bic.pic.de

“Terás um sonho infindo”,
a morte lhe falou. “Irás ao Pindo
assim sonhando o teu último sonho.
Assim te levarei. Co’ este sorriso
tu entrarás feliz no paraíso,
com semblante risonho.
Na tua fronte inda arde,
da vida a chama. Vem caindo a tarde,
e essa chama meu sopro lentamente
vai apagar, mas tu não sentirás
da morte algum travor, nem sairás
do teu sonho ridente”.
E assim morreu Gonçala,
cuja recordação minh’alma embala,
cuja saudade vivo acalentando.
Essa donzela que morreu sorrindo,
direis talvez, leitor, que estou mentindo,
feliz, morreu sonhando.
Este poema foi publicado na edição de
20 de novembro de 1944 da Tribuna sob
o pseudônimo XX. O autor, acreditamos
tenha sido João Martins de Almeida

