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Feira propõe abertura e
expansão dos negócios

Estado
oferece
cursos
rápidos
PÁGINA 2
3
Divulgação

As pessoas de Pindamonhangaba que participarem
da quinta edição da Feira do
Empreendedor, que será realizada entre os dias 20 e 23 de
fevereiro, em São Paulo, terão
acesso a soluções para incremento de um negócio já existente e dicas para abertura de
uma empresa.
O polo do Sebrae do município está organizando uma caravana para levar os empresários
(microempreendedor individual, pequeno, médio e grande) e
os futuros donos do próprio negócio para a Feira.
Os interessados devem fazer
inscrição na sala do Sebrae de
Pindamonhangaba e pagar uma
taxa simbólica de R$ 15 – que dá
direito à passagem de ida e volta (mais barato que ir de carro
ou de ônibus). O acesso à Feira
é gratuito.
PÁGINA 3

Instrutor do
Sebrae orienta
empresários e
futuros donos
do próprio
negócio
durante a
Feira do
Empreendedor

Pinda recebe show
com ex-membro
do Fresno
PÁGINA 6

Receita cancela envio de
Integrantes do ‘Los Beudo do
boletos a microempreendedores
Samba’ se preparam para desﬁle
Fernando Noronha/PortalR3

POLÍCIA

Polícia Civil
identifica autor
de furto de
motocicleta
Os integrantes do bloco carnavalesco ‘Los Beudo do Samba’ – um dos mais tradicionais de Pindamonhangaba – estão se preparando para o desﬁle, que acontecerá no domingo de carnaval (7 de fevereiro), com concentração em frente ao bar Bifuks. Além de cerveja, refrigerante e água, quem adquirir
camisetas do grupo poderá curtir o samba enredo do bloco, a Banda de Marchinhas e desﬁlar.

PÁGINA 6

Procurado
por latrocínio
é preso
PÁGINA 2

Os boletos com as cobranças
tributárias dos microempreendedores individuais deixaram de ser
enviados pela Receita Federal no
ano de 2016. A medida afeta microempreendedores de Pindamonhangaba e do restante do país.
Com a decisão, a guia para
pagamento do tributo deve ser
obtida no Portal do Empreendedor. Quem não tiver acesso a computador ou tiver diﬁculdade para
fazer o download do imposto pode
obter ajuda na sala do Sebrae de
Pindamonhangaba.

PÁGINA 3

QUINTA-FEIRA
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Lei da oferta e da procura

após virar prioridade
para as famílias, preço
do repelente inflaciona

O

povo costuma reclamar de que possui muitos
gastos. Sim, de fato, a maioria das pessoas
têm muitas contas fixas e que normalmente
tendem a aumentar com o passar do tempo.
Mas podem, se houver controle e planejamento,
diminuírem aos poucos, sem que haja prejuízos na
qualidade de vida e no conforto familiar – é uma
questão de organização das finanças e de definição
de prioridades.
Dissertando sobre finança pessoal/familiar, cabenos alertar sobre ‘um novo’ item que tem feito parte
das despesas fixas das famílias brasileiras nos últimos anos, mas mais especificamente nos meses mais
recentes.
A ameaça da dengue, da febre chikungunya, e da
possibilidade de prejuízos microcefálicos aos bebês
ainda no útero das mães se elas forem contaminadas
com o zica vírus – que também é transmitido através
da picada do Aedes aegypti – tem feito surgir uma nova
necessidade familiar: os repelentes de insetos.
Não que não fossem vendidos antes ou que não eram
importantes, mas os últimos meses têm revelado que o
item se tornou indispensável. Essencial para proteção
de todos contra a dengue, principalmente, o elemento
virou peça chave das mulheres grávidas.
Se todos os anos, principalmente nos verões, nos
deparávamos com os mesmos problemas, epidemias,
hospitais lotados e estatísticas assustadoras, agora é
pior, muito mais grave.
Como forma de defesa, investimos em repelentes e
em cartilhas para eliminar foco de procriação do mosquito. Este ano é possível sentir outro lado, o reflexo
daquela velha lei de “oferta-demanda”.
O ano de 2016 mal chegou e já bate recorde de vendas em repelentes. De acordo com pesquisas um aumento que representa mais de 1.000%. A indústria está
aquecida e vem trabalhando dobrado para conseguir
suprir a demanda e abastecer as prateleiras.
O Multifarmas (comparador de preço focado em
drogarias e farmácias) registrou um aumento de 527%
na procura por repelentes, comparada ao mesmo período de 2015. O diretor do instituto, David Almeida,
tem uma explicação. “Este ano, a mídia de massa repercutiu mais o assunto. O motivo são as novas incidências com zika vírus e o seu efeito contra gestantes e
crianças. Talvez isso tenha incentivado as buscas”.
Neste verão está muito difícil encontrar certas marcas de repelente nas farmácias de rua. As pessoas quando encontram, optam por comprar três de uma única
vez, com medo de não encontrar mais. Esse aumento
nas compras levou uma inflação no preço do produto,
ou seja, as drogarias e farmácias aproveitaram a demanda para subir os preços indiscriminadamente. A
pior parte é que a Anvis - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - e órgão controlador do setor farmacêutico, não pode fazer nada, pois os repelentes não se enquadram na categoria de medicamentos, o que o deixa
a mercê das “regras de mercado”.
De acordo com as estatísticas do Multifarmas os repelentes mais procurados são: Exposis e Off, seguidos
por Repelex e Xô inseto. A variação nos preços chega a
ser de 81% para esse tipo de produto. “As pessoas sentiram o impacto da falta de produtos nas prateleiras
e dos aumentos abusivos nos preços praticados pelas
drogarias. Em determinadas regiões do Brasil é possível registrar um aumento de até 90% nos preços nas
lojas físicas”, analisa o diretor do instituto.
A dica ao consumidor, é que busque orientação médica, assim será possível saber qual o melhor tipo de
repelente para sua pele. Além de evitar agir por impulso, procure as melhores ofertas e tenha certeza que está
pagando um preço justo.
Aliás, vale ressaltar a questão da opinião médica,
pois alguns repelentes podem reagir com o protetor
solar – outro item bastante usado nesta época do ano.
De qualquer modo, voltando ao ponto da finança
pessoal/familiar, só quem tem comprado repelente
conhece os valores absurdos do produto – ainda mais
agora com a ‘lei da oferta e da procura'.
Se cada um fizer sua parte, a dengue vai acabar...
e aí repelente vai virar coisa do passado: apenas para
pernilongo ou borrachudo... como era antigamente.

Fundação Dr. João Romeiro
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homem que furtou moto é
identificado pela Polícia Civil
A polícia identificou
o autor de um furto na
Estrada Jesus Antonio
de Miranda, Colmeia,
em Pindamonhangaba.

No crime, que teria
acontecido em 8 de janeiro deste ano, o infrator estaria prestando
serviços no local e, após

arrombar uma porta,
furtou uma motocicleta.
Em
levantamento
feito pelos policiais foi
constatado que o sus-

peito já tinha passagem
por furto. Nos próximos
dias ele será interrogado para a devida investigação criminal.

Procurado por latrocínio há
cinco anos é preso no Carangola
A Polícia Civil prendeu um procurado pelo
crime de latrocínio
(roubo seguido de mor-

te), na manhã de quarta-feira (27), no bairro
Carangola. O delito havia acontecido há cinco

anos, em 6 de janeiro de
2011.
O autor foi condenado
a mais de 18 anos de pri-

são, submetido ao exame
de corpo de delito e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória.

CoMuNiCaDo
O Diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz saber que
se encontra disponível para venda na sede do Polo Regional de Desenvolvimento
Tecnológico do Vale do Paraíba - Pindamonhangaba, Abelhas rainhas.
Abelha Rainha fecundada: filhas de mães obtida a partir da população sob seleção
da área de pesquisa em Apicultura, aproximadamente 1.200 (Uma Mil e Duzentas)
abelhas no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais).
Abelha Rainha Virgem: Filhas de mães obtida a partir da população sob seleção da
área de pesquisa em Apicultura, aproximadamente 2. 500 (Duas Mil e Quinhentas)
abelhas no valor de R$ 10,00 (Dez Reais).

LiGa PiNDaMoNhaNGaBeNse MuNiCiPaL De FuTeBoL
Em conformidade com o artigo 4º ‘b’ e artigo 15º & 3º estão aptos a exercer o voto nas eleições
da Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol, no dia 30 de janeiro de 2016, das 9 às 12
horas, os Senhores Presidentes, (ou a quem esses indicar conforme o artigo 15º) das seguintes
associações, clubes ou entidade:
A.A. FERROVIÁRIA
A.E. FIM DE CARREIRA
COLORADO E. C.
CORINTHIANS F. C. DE Pindamonhangaba
E. C MOREIRA CÉSAR
E. C. RAMOS
FLAMENGO R. B. S.
G. E. JARDIM ELOINA
UNIDOS DO JARDIM REZENDE F. C.
S. C. SABATINÃO
S. E. CIDADE JARDIM
Os demais clubes apontados com registro no cartório não se encontram atualizados ou encontram
– se em divida com os cofres da liga o que gera o impedimento por força estatutária. Qualquer
contestação a nota acima deve ser apresentado por escrito com provas para que o clube não
relacionado possa exercer seu voto após a apreciação da comissão organizadora até as 18 hs. do
dia 28 de janeiro de 2016.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2016.
Wlamir Lucas Souza Lima - presidente da LPMF

proseando

Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 12 de Fevereiro de 2016, até o dia 31
de Dezembro de 2016, mediante encomenda, de Segunda a Quarta feira das 07:00
ás 11:00h e das 14:00 ás 17:00h.
Endereço/Horário: Avenida Professor Manoel César Ribeiro - n.1920 - Bairro Santa
Cecília - CEP: 12.411-010 - Pindamonhangaba/Sp - Tel.: (12) 3642-7822 / 36421812., mediante encomenda previa, podendo ser retiradas no local ou remetidas por
SEDEX (valor não incluso no preço de venda), depois de agendado por telefone.
Processo SAA: 1.217/2016.

CoMuNiCaDo
O Diretor do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, faz saber
que se encontra autorizado o Serviço de Alveolagem de Cera de Abelha, do Setor de
Apicultura, do Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do
Vale do Paraíba - APTA - em Pindamonhangaba/SP. O Bloco de cera de abelha bruta,
após pesagem e calculo de retenção de 20%, será retornado ao interessado na forma de
lâminas alveoladas, com estampas de alvéolos de operaria ou zangão (de acordo com
o interesse) em tamanho padrão para caixilho de ninho (colmeia Modelo Langstroth).
Havendo disponibilidade receberá a cera alveolada no momento ou será agendado
outro dia para retirada. O serviço estará disponível a partir do dia 28 de Janeiro de
2016, até o dia 31 de Dezembro de 2016, das 08:00 ás 16:00h de Segunda a Sextafeira, no Endereço: Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, 1920, Pindamonhangaba/SP
- Telefone (12) 3642-7822 / 3642-1812. Processo SAA Nº 1.220/2016.

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

PoR Um Fio
Divulgação

O

pedaço de corda que o vizinho emprestou seria suficiente. Transpassou-a na viga que suportava o telhado e uniu as pontas, construindo
um laço. Minuciosamente, ajustou a escada para que não houvesse falhas.
Não sentia mais sedução pela vida. O último sonho morrera quando a esposa, perdulária,o trocara pelo personaltrainer. Falido, devendo para Deus
e o mundo, começou a beber.
Foi a partir de uma conversa de botequim que abraçou a ideia. Alguém
disse que “se estivesse na situação dele, preferiria a morte”. Aquelas palavras o atormentaram durante semanas.
Antes, tentara, de todas as maneiras, quitar as dívidas e recuperar
a dignidade para caminhar pelas ruas sem ser motivo de fofoca.Fez
de tudo, mas sem sucesso. Como alternativa, tentava a sorte, arriscando, assiduamente, dezenas na megassena. Raramente acertava alguma.
Desesperançado, naquela noite fechou o estabelecimento
mais cedo. Nem sabia por que ainda abria a mercearia. As prateleiras tinham poucas mercadorias e a maioria com data de
validade vencida. Quem entrava ali era apenas para pedir informação.
Debaixo do balcão estava guardadaa Sapucaia Velha para
um momento especial. E, para ele, aquele era um momento especial. Antes de abri-la, ligou o rádio, como sempre fazia para
ouvir o resultado da loteria. Ajustou o volume no máximo, abriu
a garrafa e, de uma só vez, bebeu toda a cachaça.
Sabia que não podia esperar muito tempo, senão o efeito do álcool não o permitiria concluir o plano. Não tardou para que reminiscências criassem oceanos em seus olhos.
- Eu sou um merda!
Deprimido, caminhou para a escada. Pisou no primeiro degrau. Depois no segundo. E assim foi até a altura que
possibilitasse o ajuste da corda. Enquanto isso, o locutor tagarelava:
- Você que fez a sua "fézinha", confira agora os números sorteados da megassena; quem sabe você não é o mais
novo milionário.
Assim que ajustou a corda no pescoço, olhou para o rádio e gritou:
- Cale a boca!
A irritação bastou para que perdesse o equilíbrio e escorregasse. Com isso, a escada caiu e ele ficou pendurado
pela corda. Mesmo se debatendo e começando a se arrepender daquela loucura, conseguiu ouvir o locutor anunciar o resultado:
- Treze. Dezoito. Vinte e cinco. Trinta e dois. Trinta e três e... quarenta e um.
Com os olhos esbugalhados e a pele arroxeando, ainda conseguiu dizer :
- Ganhei...
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oportunidades
Pinda oferece caravana para
Feira do Empreendedor
Divulgação

Mais de 100 mil pessoas visitaram a feira em 2015. Organizadores esperam mais de 120 mil pessoas para evento deste ano
Reprodução

Receita deixa de enviar boletos para
microempreendedores individuais
A Receita Federal não vai
emitir boletos de recolhimento das guias referentes às taxas
do MEI – Microempreendedor
Individual – no ano de 2016.
De acordo com o Sebrae, os microempreendedores individuais
devem entrar na página do MEI
(www.portaldoempreendedor.
gov.br/) para baixar as guias de

recolhimento tributário.
Quem não tiver acesso a computador ou tiver dificuldade para
fazer o download do imposto
pode obter ajuda na sala do Sebrae de Pindamonhangaba, dentro do PAT (avenida Albuquerque Lins, 138, das 8 às 12h30 e
das 14 às 16h30). Mais informações pelo telefone 3642-9744.

Sobre a Feira

Imagem da página virtual do Portal do Empreendedor

Curso online e gratuito ensina a mudar pequenos
hábitos para organizar melhor a rotina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CURSOS
Como consertar suas roupas
bicicleta: saiba usar
Transforme problemas em oportunidades
Como captar e usar a Água da chuva
Como cuidar da Água
Se vira no Russo
Se vira no Chinês
Se vira no italiano
Comissário de bordo
Se vira no alemão
Se vira no Francês
Se vira no Japonês
Viajar barato
Empreender no Turismo
Turismo Receptivo
Se vira no Espanhol
Se vira no inglês
Como arrumar uma mala de viagens?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dicas para uma vida sustentável
origami
alimente-se bem sem desperdícios
Faça o tempo render
Como falar bem em público
Como cuidar do automóvel
Como cuidar de crianças
Técnicas de textura em parede
aprenda a jogar Xadrez
Controle suas Finanças Pessoais
Como fazer uma horta
Como preparar um currículo
Consumidor: você tem direitos!
as doenças do sexo: dSTs e aids
dengue, uma guerra a ser vencida
Como fazer nós de gravata
doce sem açúcar
Etiqueta na internet
Segurança pessoal

Pindamonhangaba vai montar
uma caravana para levar as pessoas jurídicas da cidade e os que
desejam se tornar donos do próprio negócio para visitar a 5a Feira
do Empreendedor, que será realizada entre os dias 20 e 23 de fevereiro, no Pavilhão do Anhembi,
em São Paulo.
De acordo com os responsáveis
pelo Sebrae de Pindamonhangaba, podem participar da visita,
intitulada Missão Sebrae, empresários de qualquer segmento
ou tamanho, desde microempreendedor individual, microempresário, até os responsáveis ou proprietários de grandes empresas.
Os interessados em visitar a
Feira, pela caravana do município, devem fazer inscrições na
sala do Sebrae, que fica dentro do
PAT – Posto de Atendimento ao
Trabalhador – na avenida Albuquerque Lins, 138, das 8 às 12h30
e das 14 às 16h30, com Silvana
Lima, e pagar uma taxa simbólica
de transporte de R$ 15. A caravana de Pindamonhangaba vai visitar a Feira no dia 22 de fevereiro,
com saída às 9 horas, de frente
à rodoviária. Mais informações
pelo telefone 3642-9744.
“A feira deve reunir mais de 120
mil pessoas este ano, já que a participação do público cresce a cada
edição. Em 2015, 104 mil pessoas
visitaram o evento – 27% a mais
que em 2014”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Bruno Caetano.

O excesso de tarefas ao longo do dia tem causado muitos
impactos na vida das pessoas e
afetado principalmente a saúde,
especialmente daquelas que estão sempre correndo, atrasadas
e perdendo a hora dos compromissos.
Mas é possível aprender a administrar melhor o tempo e melhorar a qualidade de vida. Para
começar, uma opção é participar
do minicurso oferecido pelo programa Acessa SP e saber como
fazer o seu tempo render mais.
“Como fazer seu tempo render” é um dos cursos oferecidos

pelo programa de inclusão digital do Governo do Estado de
São Paulo. O objetivo é ajudar a
refletir sobre os hábitos do dia a
dia, e o que pode ser feito para
fazer o tempo esticar a partir de
pequenas mudanças.
A matrícula é simples, realizada no próprio site do Acessa
SP (www.acessasp.sp.gov.br).
Após o cadastro, o usuário pode
realizar qualquer um dos minicursos disponíveis (relação ao
lado). Todos são gratuitos e divididos entre três e cinco aulas
e cada aula não leva mais que 15
minutos.

A Feira do Empreendedor reúne em um só local oportunidades
de contatos com os mais variados tipos de negócios e perfis de
empresários. Muitos expositores
fecharam contratos, efetivaram
vendas e localizaram potenciais
franqueados no evento.
Segundo o Sebrae, o objetivo é
oferecer aos empresários soluções
para incrementar um negócio já
existente ou dicas de abertura de
empresa. Em um espaço de 30 mil
m², cerca de 400 empresas irão
expor seus produtos e serviços. Há
ainda a oportunidade de receber
consultorias individuais, acompanhar palestras, conhecer tendências e fazer a formalização como
MEI - Microempreendedor Individual, além de obter informações
sobre microcrédito e orientações
referentes à melhoria na gestão
do negócio próprio.
Para os participantes em geral,
a entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas na página de
cadastrodo site http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br.
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MP instaura inquérito para
Ricardo Piorino
apurar denúncia do vereador solicita revitalização
Professor Osvaldo sobre as de área no Maricá
“O ESPAÇO PODE SER APROVEITADO PARA
aulas de Educação Física

Vereador Roderley
Miotto visita os
bairros Lago Azul e
Araretama

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

DE

DIVISÃO

de ameaça ou da violação
de seus direitos, levando
em consideração também
que todas as aulas de
educação física devem
ser realizadas por Professores de educação física
com registro no CREFI,
justificadamente com o
intuito de evitar lesões
nos alunos com a prática
errada do esporte.
A Prefeitura foi oficiada pelo Ministério Público de Pindamonhangaba,
através da Promotoria de
Justiça da Infância e Juventude – Educação, para
que envie informações
se realmente há falta de
educador físico no ensino
infantil e no ensino fundamental, solicitando informações sobre quantos
e quais são os pedagogos
e educadores que exercem
a função de professor de
educação física e quais as
medidas serão adotadas
para sanar este problema junto à Secretaria de
Educação do Município.
“Esperamos em breve
um parecer do Ministério
Público junto a Prefeitura
Municipal para a apuração
dos fatos e a resolução
desse problema que afeta
todos os nossos alunos”,
ressalta o vereador Professor Osvaldo

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

AMPLIAR ÁREA DE LAZER DO BAIRRO”

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) recebeu o Ofício de nº 42/2016-3 da
Promotoria de Justiça de
Pindamonhangaba, informando que foi instaurado
o Inquérito Civil de Nº
14.0378.0002679/2015,
visando apurar a denúncia feita pelo vereador a
respeito das aulas de educação física nas escolas
municipais.
Segundo o vereador, o
ofício diz que a Prefeitura
de Pindamonhangaba foi
notificada, com o prazo
de 5 dias para apresentar
recurso e 30 dias para
resposta, acerca da denúncia de sua autoria,
através do requerimento
nº 1970/2015, de que as
aulas de educação física
na rede de ensino de nosso
município estão sendo ministradas por pedagogos e
não por profissionais de
educação física, conforme
determina a lei.
O vereador foi acionado pelos pais dos alunos
e levou em consideração
que na forma da Lei e da
Constituição Federal, todos têm o dever de colocar
as crianças e adolescentes
a salvo de toda forma de
negligência, assim como
de prevenir a ocorrência

VEREADOR RICARDO PIORINO

O vereador Ricardo Piorino (PDT), em atendimento
à reivindicação dos moradores do bairro Jardim Maricá, reiterou requerimento solicitando à Administração
Municipal a revitalização da área verde localizada
no início da rua Orlando Vagner Castro (antiga Rua
25), sugerindo ainda estudos para a verificação de
possibilidade de instalação de uma área de lazer para
crianças, com playground e campo de futebol.
Segundo o vereador, o mato alto da referida área
verde propicia o aparecimento de insetos, bem como
escorpiões e cobras no entorno das residências localizadas nas proximidades do local, circunstância
que pode colocar em risco a saúde e a integridade
dos moradores do bairro.
“Estive pessoalmente no local e verifiquei que se
trata de uma área não aproveitada e que, devido às
chuvas e ao mato alto, vem ocasionando transtornos
aos moradores. A área poderá ser aproveitada para
ampliar o espaço destinado ao lazer das crianças e
dos adolescentes no bairro”, salientou Piorino.

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) esteve em
visita na última semana nos
bairros Lago Azul e Araretama, em atenção a pedidos dos
moradores, para veriﬁcar de
perto, os problemas existentes nestes bairros.
De acordo com o parlamentar, grande parte das
reclamações nos dois bairros
é sobre a quantidade de terrenos baldios abandonados,
com mato muito alto, em
diversos locais há entulhos
e lixo com acumulo de água
parada, além de ruas e avenidas com muitos buracos,
asfaltos esfarelando e ruas
com lâmpadas queimadas,
causando insegurança na
população.
O edil encaminhou diversos requerimentos ao Prefeito, com cópia aos Secretários,
solicitando atenção especial e
urgência aos pedidos enviados. “Em minha visita pude
verificar a quantidade de
locais com muito mato e lixo,
entendo também que estamos
num período de chuvas frequentes, que colabora para o
crescimento rápido do mato,
também vi a quantidade de
lixo que está acumulado no
bairro do Araretama”, destaca
o vereador Roderley Miotto.
Esta semana o caminhão
do Pega Tudo estará recolhendo todo tipo de entulho
nestes bairros, mas é preciso

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

Implantação do SAMU 192 é meta Martim Cesar sugere
para 2016, aﬁrma o vereador Dr. instalação de uma faixa
elevada na rodovia em
Marcos Aurélio Villardi
frente ao Real Ville
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VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

“SAMU e Pronto Socorro
Infantil: Pinda merece esta
realidade”. Com esta frase, o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) trabalhou em sua
sua campanha/2012 tendo como
uma das metas a implantação do
SAMU (Serviço de Atendimento
Médico de Urgência). De acordo
com o vereador, esta é uma luta
constante e ele apresentou o requerimento nº 13/2012, sempre
com o objetivo de melhorar a
saúde e o atendimento de emergência do município.
O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi vem demonstrando
estar muito satisfeito com o
consórcio aprovado e o possível
funcionamento do SAMU em
2016 em Pindamonhangaba. Em
breve, o serviço – que deverá
contar com 4 ambulâncias – estará chegando em nossa cidade.
Segundo o vereador, o SAMU
presta atendimento rápido e no
local em que o paciente está;
faz o socorro pré-hospitalar em
casos de emergência de forma
a reduzir o número de óbitos, o
tempo de internação em hospi-

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

tais e as sequelas decorrentes da
falta de pronto atendimento. “A
implantação do serviço será mais
uma conquista para a população
e para a melhoria da saúde em
Pindamonhangaba”, afirma o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi.
O QUE É O SAMU?
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192 é
destinado a todos os municípios,
participando de uma rede de
atenção às urgências integrada e
regionalizada, permitindo o atendimento qualiﬁcado à população
em situações de urgência e emergência no ambiente pré hospitalar
de maneira ininterrupta, 24 horas,
7 dias por semana. São mais de
1.500 ambulâncias distribuídas
em municípios já atendidos pelo
programa. Atualmente, o SAMU
192 está presente em todos os
estados brasileiros com 159 Centrais de Regulação Médica que
abrangem 1.627 municípios. São
aproximadamente 112 milhões
de pessoas que podem contar
com o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência.

O vereador Martim
Cesar (DEM) enviou
solicitação ao prefeit o , co m có p i a ao DE R
– Dep art am en t o d e E s tradas de Rodagem,
sobre a possibilidade
de instalar na rodovia
Am ad o r B u en o d a Vei g a
e n a ru a Al ci d es R am o s
No g u ei ra, u m a fai x a d e
p ed es t re el ev ad a, p ara a
segurança dos pedestres,
principalmente os que
acessam o condomínio
R eal Vi l l e, a C âm ara d e
Veread o res e o F ó ru m .
De acordo com o vereador, o fluxo de veículos
é g ran d e n o s d o i s s en t i d o s , p el a ro d o v i a, v i n d o
para Pindamonhangaba
e n a Al ci d es R am o s No g u ei ra, s en t i d o Tau b at é.
“As p es s o as q u e t rabalham próximo, chegam
a fi car at é d ez m i n u t o s
es p eran d o p ara at rav es sar com segurança no local . Um a fai x a el ev ad a,
co m o a q u e i n s t al aram
em frente ao condomínio
S p l en d o re, v ai p o s s i b i l i t ar u m a t rav es s i a co m
m ai s s eg u ran ça”, d i z o
v eread o r.
Ca l h a p a ra á g u a s
pluviais na
Vi l a S u í ça
O vereador Martim
C es ar rei t era ao E x ecu tivo providências para
q u e s ej a co n s t ru í d a u m a

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

cal h a, p ara es coa m e n t o
de águas, na esquina das
ruas Galdino José dos
Santos, e Florismundo
d e Go d o y, n a al t u r a d o
n ú m ero 2 6 1 , n o L o t e a m en t o R es i d en ci a l J a rd i m Vi l a S u í ça.
O v eread o r est e v e n o
local e constatou que
as ág u as p l u v i ais f i c a m
empoçadas, causando
p ro b l em as ao s mo r a d o res . “C o m o p erí o d o d a s
ch u v as , o ri s co à s a ú d e
pública é grande, podend o s er fo co d o m o s q u i t o
da dengue. A construção
de uma calha vai facilitar
o escoamento da água
p arad a n o l o cal ” .
J a rd i m Ma ri a n a e
Mo mb a ça
Outro pedido do vereador Martim Cesar é para
q u e s ej am fei t as m e l h o rias no piso asfáltico das
ru as d o s b ai rro s J a r d i m
M ari an a e M o m b a ç a . O
vereador justifica que
estas vias apresentam
muitas ondulações e
desníveis no asfalto,
causando problemas aos
v eí cu l o s q u e n el a s t r a n s i t am . “Há n eces s i d a d e
de uma correção na pavim en t ação p ara m e l h o r a r
o t rân s i t o e n ão c o l o c a r
em risco a segurança dos
motoristas, pedestres
e ciclistas”, conclui o
v eread o r.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
CHEFE
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que a população colabore
com a limpeza e não descarte lixo em locais indevidos.
Com relação ao asfalto e os
diversos buracos existentes,
estes também pioram com a
chuva. É preciso que a prefeitura faça um bom trabalho de
recapeamento do asfalto nos
bairros e avenidas de nossa
cidade.
Lombadas e
passarela na SP-62
O vereador Roderley Miotto
e a Associação de Moradores
dos bairros Jardim Morumbi e Parque das Palmeiras,
encaminharam diversos requerimentos cobrando providências, no que diz respeito
às melhorias a serem realizadas na rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias - SP-62.
No último dia 22 de janeiro, a
Prefeitura e o DER estiveram
no local instalando as lombadas nos dois sentidos da
avenida. “Agradeço ao Prefeito e ao DER por instalarem
os inibidores de velocidade,
que é muito importante neste
local, mas é preciso estudos
para a implantação de uma
passarela para os pedestres
neste trecho. É uma rodovia
que corta os dois bairros,
existem crianças que atravessam a pista por diversas
vezes para irem à escola,
dai nossa preocupação com
a segurança da população,
conclui Roderley Miotto.

ORDEM DO DIA
2ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 01 de
fevereiro de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Decreto Legislativo n° 01/2016, da Comissão
de Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre as contas da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao
exercício de 2013”.

Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Obs.: De acordo com o art. 273 do Regimento Interno
- “Nas sessões em que se discutirem as contas municipais não haverá a fase do Expediente nem a de Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo destinado à
Ordem do Dia, lavrando-se a respectiva ata”.
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
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS
DE LICITAÇÃO
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE
SEGUNDO COLOCADO ***
PREGÃO Nº. 312/2015 (PMP
33120/2015)
A Prefeitura comunica que a abertura do
envelope dizendo conter documentos
de habilitação da empresa classiﬁcada
em segundo lugar no PP 312/15, que
cuida da “contratação de empresa
especializada em prestação de serviço
de cobertura de seguro de veículos, por
um período de 12 meses”, ﬁca marcada
para o dia 04/02/2016, às 08h30
no mesmo local do evento anterior.
Pindamonhangaba, 27/01/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 037 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o Sr (a) JOSÉ RICARDO SIMÕES
DE ARAÚJO, responsável pelo imóvel situado
a RUA SÃO JOÃO BOSCO,
555., Bairro
SANTANA inscrito
no
município
sob a
sigla NE11.14.08.080.000, 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 038 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o Sr (a)
JOSÉ ALVES LOPES,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ
INÁCIO, Bairro ARARETAMA inscrito
no
município sob a sigla SO23.04.020.17.000,
LOTE 19 QUADRA G-01, 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 039 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notiﬁca o Sr (a)
VERA REGINA DO
NASCIMENTO, responsável pelo imóvel
situado a RUA NADIR DE SOUZA REZENDE,
Bairro PARQUR DAS PALMEIRA inscrito no
município sob a sigla NE12.16.030.009.000,
LOTE 19 QUADRA G-01, 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

CONSELHO MUNICIPAL DE
PATRIMÔNIO HISTÓRICO,
CULTURAL,
AMBIENTAL E
ARQUITETÔNICO DE
PINDAMONHANGABA
Ficam as senhoras conselheiras e
os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de
Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental
e Arquitetônico de Pindamonhangaba,
convocados e aos munícipes faço o
convite a comparecer na data e local
abaixo, para a realização da 1ª Reunião
Ordinária 2016, cuja pauta vem a seguir:
Abertura
Hino Nacional
Hino Municipal
Pauta
• Leitura Ata da 5ª Reunião Ordinária
2015
• Solicitação para estudo de tombamento
Usina Isabel, proposta Conselho de
Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental
e Arquitetônico de Pindamonhangaba.
•
Solicitação
para
estudo
de
Tombamento Capela Sant’Ana, Bairro
Santana, solicitação Ministério Publico
Estado de São Paulo.
• Igreja São Jose Panteão Nacional,
Planejamento de Trabalhos para apoio
a capitação de recursos ﬁnanceiros para
restauro.
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado
Claro Cesar, 33,Centro, Pindamonhangaba
– SP
Data: 02/02/2016 as 18:30
Tempo estimado de duração: 2 horas.

LICENÇA DA CETESB
ELFER INDÚSTRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA. torna público
que recebeu da Cetesb a Licença de Operação nº 3005055, válida até
27/11/2019, para Estamparia de Metais, sito a Av. Julio de Paula Claro nº
1001 - Bairro do Feital - Pindamonhangaba – SP.

Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal
de Patrimônio Histórico, Cultural,
Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba.
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Bloco 'Los Beudo
do Samba' desfilará
pela 22ª vez

fernando Noronha/portalr3

Banda do bloco desﬁla pelas ruas da cidade
O bloco 'Los Beudo do
Samba' se concentrará no
domingo de carnaval, 7 de
fevereiro, em frente ao bar
Bifuks (rua Amador Bueno, 95, Jardim Boa Vista), a partir das 14h30. Os
componentes que adquirirem as camisetas curtirão
o Samba Enredo e terão
direito à cerveja, refrigerante e água. Logo após, a
Banda de Marchinhas começa a tocar e o desﬁle pelas
ruas do bairro acontecerá a
partir das 16h30. Lembramos ainda que a banda tocará as marchinhas até as 19
horas.
O desﬁle do bloco terá
o seguinte itinerário: saída do bar Bifuks, seguindo
pelas ruas Amador Bueno,
Rodrigues Alves, Mariz e
Barros e retorno à Ama-

dor Bueno, encerrando
o desfile.
As camisetas estão a
venda e os interessados
devem entrar em contato
com o presidente Carlos
Alberto das Fontes (Batavo) pelos telefones (12)
99111-9813 e (12) 36486729 ou com os diretores
responsáveis pelas vendas.
O tradicional bloco comemora neste carnaval
22 participações consecutivas na popular festa de Pindamonhangaba.
Fundado por um grupo
de amigos em 12 de Fevereiro de 1994, o bloco
desﬁlou pela primeira vez
naquele mesmo ano, com
aproximadamente 50 componentes. Atualmente, o
bloco conta com cerca de
200 componentes.

Ex-integrante
do Fresno faz
show em Pinda
Divulgação

Músico já recebeu vários prêmios em sua carreira

Foram iniciadas as
vendas para a apresentação do músico
Esteban na Cervejaria
Óbvio, no dia 27 de fevereiro, a partir das 22
horas, para lançamento do álbum "Saca la
muerte de tu vida".
Convites podem ser
adquiridos pelo site:
ticketbrasil.com.br. A
pista e a meia entrada
custam R$ 40, a inteira
R$ 80 e o meet & greet
R$ 70, todas no primeiro lote, mais a taxa de

serviço que varia de R$
6 a R$ 10,50.
Esteban é um projeto solo de Rodrigo Tavares, ex-integrante da
banda Fresno. Tavares
já foi indicado para diversos prêmios da música brasileira e vencedor
de outros como baixista
do ano em 2009, artista do ano em 2010,
melhor instrumentista
em 2010, entre outros.
Ao todo, desenvolveu e
participou de 13 álbuns
e 3 DVD’s na carreira.

