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Comemorações da Festa de São Benedito
começam no DOMINGO DE RAMOS
Divulgação

As atividades da Semana
Santa e que terminam com a
Festa de São Benedito, da paróquia Nossa Senhora da Assunção, começam neste domingo
(20) – Domingo de Ramos, com
missa às 7 horas.
Durante toda a Semana Santa
haverá programação religiosa
na igreja, especialmente na Sexta-Feira Santa (25) e no Domingo de Páscoa (27), além das celebrações em louvor ao santo na
segunda-feira (28), com missas,
benção, cavalgada e procissão.
De acordo com o padre Celso Aloísio Cardoso, por ser uma
festa tradicional, os eventos devem contar com grande envolvimento da comunidade.
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NUBLADO E
PANCADAS DE CHUVA

remédios, colaboração com entidades e distribuição de cestas
básicas, sendo destaque seu interesse e devoção pela entidade
‘Patrulheiros Dom Bosco’, a antiga ‘Guarda-Mirim’.
Dona Yolanda Immediato,
que já padecia com problemas
de saúde, morreu no dia 8 de
outubro de 2010, com 101 anos.
Homenagens
Felizmente, a obra caritativa de dona Yolanda não
passou despercebida em Pindamonhangaba. Das homenagens recebidas em vida re-

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

gistramos, pelo menos, duas:
uma do Legislativo e outra
do Executivo. A do Legislativo, ocorrida em novembro de
2000, na sessão solene da Câmara Municipal em alusão ao
‘Dia do Voluntário’. A do Executivo em 2007, pelo FSSFundo Social de Solidariedade
durante a 1ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, dia 20 de abril, no auditório Tobias Salgado - Santa
Casa de Misericórdia, com um
cartão de prata, pelos serviços
prestados ao município.
Arquivo TN

HISTÓRIA

Dona Yolanda Immediato foi uma digna
representante das causas relacionadas
ao auxílio aos menos favorecidos
(Dados biográﬁcos de Dona Yolanda
tiveram como fonte a edição de
24 a 27/11/2000 deste jornal)

Yolanda Immediato,Luma
Sunetto crássico

kootattion.com

ITERÁRIAS

Sette anno di pastore, giacó servia Labó,
padre de Rafaella, serena bela,
ma non servia o pai, che illo non era troxa nó!
Servia a Rafaella pra si gaza co’ella.

FONTE: CPTEC

A unidade da EDP
de Pindamonhangaba está promovendo
um feirão de negociação de dívidas
até sexta-feira (18).
Segundo a empresa,
são oferecidas opções
para o pagamento da
dívida, redução de juros e prazo ampliado
para o parcelamento
dos valores.

Yolanda Immediato: uma vida dedicada à filantropia
Em alusão ao mês dedicado
às mulheres, a página de história
desta edição relembra a cidadã
Dona Yolanda Immediato (19092010). Essa incansável benfeitora do município representará
em nossa homenagem outras
mulheres pindamonhangabenses igualmente batalhadoras em
prol dos menos favorecidos.
Yolanda Immediato nasceu em Pindamonhangaba no
dia 15 de agosto de 1909, ﬁlha
de Miguel Ângelo Immediato
e Emília Gallo Immediato. Viveu a infância e a juventude em
Pindamonhangaba.
Estudou
no Colégio Bom Conselho, em
Taubaté. Casou-se com o tenente do Exército Ramon Munhoz
(enlace divulgado em nossa edição de 10/9/2010), com o qual
teve a ﬁlha Carmem. Promovido por ato de bravura, o tenente foi transferido para o Rio de
Janeiro, onde ﬁcaram quatro
anos. Retornando a Pindamonhangaba, Ramon Munhoz veio
a falecer.
Tempos depois, dona Yolanda contraiu novo matrimônio e
novamente com um militar, o
capitão Francisco Fryling, indo
com ele para Itapetininga, onde
permaneceram por dois anos.
Em seguida, foram para Vitória-ES, ﬁcando por três anos.
Prosseguindo, seu marido ainda
foi destacado para Campo Grande-MT,um ano; Caça-pava-SP,
dois anos, e novamente para o
Rio de Janeiro, onde permaneceram por 46 anos.
Foi na cidade do Rio de Janeiro que Dona Yolanda iniciou
seu trabalho de serviço social,
prestando assistência aos moradores dos seguintes morros:
Cachoeirinha, Cachoeira Grande, Pretos-Forro, Morro da Guia
e Morro do Céu, sendo que este
último era de difícil acesso, muitas vezes a subida era de joelhos.
Neste morro, ela mantinha um
ambulatório onde fazia curativos, aplicava injeções e realizava até pequenas cirurgias. Foi
com a ajuda de Dom Helder Câmara que dona Yolanda conseguiu uma escola, água e luz para
atender as pessoas que viviam
no local.
Em seguida foi para a cidade
de Americana-SP. Trabalhadora pelos desfavorecidos, como
sempre foi, ali se dedicou a
orientar as famílias que tinham
crianças excepcionais. Sua volta
à terra natal se deu no dia 22 de
novembro de 1990. Em Pindamonhangaba suas atividades
em favor dos carentes prosseguiram de forma intensa e marcante. A população tem conhecimento de suas obras caritativas
como, trabalhos de construção
e reforma de moradias, atendimento de curativos, doação de
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EDP realiza
feirão para
negociação
de débitos
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vida dedicada à ﬁlantropia
embranças

I os dias, na esperanza di um dia só,
apassava, spiano na gianella;
ma o pai, fugindo da gombinaçó,
deu a Lia inveiz da Rafaella.
Quando Giacó adiscobri o ingano,
e que tigna gaido na sparrela,
ﬁcó c’um brutto d’um caró di arara.

I incominció di servi otros sete anno
dizendo: - Si o Labó non fossi o pai dela,
Io pigava elli e li quebrava a gara.
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Fiéis carregam andor de São Benedito durante procissão organizada pela paróquia

Alexandre Marcondes Machado (Juó Bananére), jornal 7 Dias, 9 de novembro de 1952

Penitência da Quaresma representa manifestação da fé
ANÚNCIO DO PASSADO

Jornal 7 Dias - 1954

Divulgação

O período de penitência espiritual e física, conhecido como
Quaresma, é um dos atos de expressão da fé por parte dos cristãos, especialmente dos católicos.
Durante a época, as pessoas que
aderem ao rito costumam fazer
abstinência de emoções e alimentos associados ao prazer – para
provar que a fé é maior que o
desejo, segundo o padre Antônio
Carlos Monteiro.

PÁGINA 3

‘FONTE DA VIDA’ REÚNE
MULHERES PARA ORIENTAÇÃO
A igreja Fonte da Vida reuniu cerca de 100 mulheres
no sábado (12) para o evento
‘Vida Abundante’, que contou
com leitura bíblica e orientação religiosa.
Segundo o pastor Carlos Le-

Parte das mulheres que participaram da celebração
PÁGINAda2 Igreja Fonte da Vida

mes, a iniciativa, que também
comemorou o Dia Internacional
das Mulheres, ainda abordou
ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – responsável
pela transmissão da dengue,
chikungunya e do zika vírus.
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Acesso direto

mesmo com falhas,
Farmácia Popular merece
elogios da população

C

riado em 2004, com objetivo de ampliar o acesso
a medicamentos essenciais, com baixo custo à população, por meio de construção de farmácias em
parceria com municípios, estados e outras instituições, o
programa Farmácia Popular do Brasil foi um dos exemplos de atitude governamental que merece elogios.
Em 2006, houve a expansão do programa para a
rede privada, dando maior capilaridade à rede que
ofertava produtos com desconto de até 90%. No mesmo ano, ele virou “Aqui Tem Farmácia Popular”.
Cinco anos depois, em 2011, passou a ofertar os medicamentos para hipertensão e diabetes gratuitamente.
Em junho de 2012, entraram no elenco medicamentos
gratuitos para o tratamento da asma.
Entretanto, você que utiliza os medicamentos do
Farmácia Popular já reparou que algumas farmácias de
Pindamonhangaba têm cobrado uma pequena taxa para
alguns itens? Isso é porque nem todas as 25 drogas oferecidas pelo programa são 100% subsidiadas pelo Governo.
Apenas 14 dos medicamentos são gratuitos; o restante possui descontos que chegam a 90%.
Embora ainda não seja o que queremos, pois os medicamentos deveriam ser todos custeados pelo Governo, é uma atitude que deixa o brasileiro um pouco mais
esperançoso nos rumos das políticas públicas sociais,
sobretudo na área da saúde.
Criticar por criticar é senso comum. Como já mencionado, vale enaltecer o programa, que permite o
acesso mais abrangente e quase gratuito às drogas
essências para a vida das pessoas.
Neste momento, em 2016, que o “Aqui Tem Farmácia Popular” completa dez anos com a marca de 38
milhões de brasileiros beneficiados – o que representa
cerca de 20% da população do País – acreditamos ser
importante o reconhecimento da população.
“O programa tem foco nos medicamentos de uso
contínuo e a distribuição permite que o paciente não
interrompa o tratamento. Essa possibilidade reflete
diretamente na qualidade de vida e também na economia popular, já que medicamentos têm grande impacto
nos orçamentos das famílias”, ressalta o secretário de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Eduardo de Azeredo Costa.
Um detalhe interessante é que além de retirar os remédios em farmácias privadas, não apenas no sistema
público, a receita de médicos particulares também é
aceita. Ou seja, você que paga pelo serviço do seu médico diretamente, ou através de convênio, pode utilizar
a mesma receita para obter o medicamento.
É sim um programa que veio para ficar.

‘Fonte da Vida’ faz evento
dedicado ao Dia da Mulher
A igreja Fonte da Vida, com
sede em Pindamonhangaba,
realizou na tarde de sábado
(12) o evento “Vida Abundante”, uma comemoração ao Dia
Internacional das Mulheres,
celebrado na semana passada
(terça-feira, dia 8).
Cerca de 100 mulheres estiveram presentes ouvindo
trechos da bíblia, louvando a
Deus, e assistindo a uma palestra com a médica Virgínia
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Aparecida Laurindo Lemes,
que explicou sobre o mosquito Aedes aegypti, abordando
sobre as doenças que estão
afetando o país como a dengue, a chikungunya e o zika
vírus.
Há cerca de 10 anos a igreja promove o evento. Para o
pastor Carlos Lemes, o intuito
é atingir o máximo de mulheres possíveis não só da igreja,
mas de toda a comunidade

EDP EnErgia rEaliza fEirão Para
nEgociação DE Débitos Em PinDa
A Distribuidora de Eletricidade
Energias de Portugal – EDP iniciou
o Feirão de Negociação na segunda-feira (14) e seguirá até sexta-feira (18) para a discussão de débitos
aos clientes que moram na cidade.
A distribuidora promove a ação
com o objetivo de contribuir para o
equilíbrio financeiro dos seus clientes. “O Mês das Negociações vai ao
encontro do comprometimento da
EDP com nossos clientes”, reforça
o diretor geral da EDP, Marney Antunes.
Durante a semana serão oferecidas facilidades no pagamento
da dívida como negociação perso-

nalizada, redução de juros e prazo
ampliado para o parcelamento dos
valores. Para efetuar o acordo, é
necessário ir até a agência de atendimento, com um documento com
foto, CPF e uma conta de luz com o
número da instalação.
Facilidade
Aos clientes que estiverem com
o CadÚnico – Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal atualizado podem solicitar o
benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, que prevê descontos
de até 65%, dependendo do consumo mensal da residência e da renda familiar.

Para realizar o cadastro, os
clientes devem levar até a agência
da EDP o NIS – Número de Identificação Social, obtido nos Cras com
validade; documento com foto;
CPF; comprovante de endereço e
uma conta de luz com o número da
Instalação.
Além disso, outros serviços podem ser solicitados gratuitamente
durante o atendimento, como o recebimento da fatura online, permitindo a inclusão de até dois e-mails
por cliente, o cadastro de débito automático para pagamento e o aviso
virtual de comunicados de desligamento programado de energia.

Vanguarda Literária
* 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)

* José Valdez de Castro Moura

FILOSOFIA ATUAL: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI

O

s estudiosos da Antropologia Social e das Teorias de Família, nas
suas pesquisas, vêm dando importância crescente às questões que dizem respeito aos limites na educação das
crianças e, em especial, dos jovens.
Desde tempos imemoriais, quando os
nossos antepassados resolveram trocar
a vida nômade pela vida em grupos sociais, tornou - se importante, entre os seres, estabelecer limites, o que se deve ou
não fazer, o que é possível e permitido se
realizar, dentro das convenções sociais.
Nos anos sessentas, sobretudo na sociedade industrial, quando foi deflagrada a revolução dos costumes e, passou-se
a apreciar cada vez mais a transgressão
às normas sociais, evidentemente surgiram novos modelos de paternidade e de
convivência em família. Os pais passaram, de certa forma, a serem mais liberais e menos autoritários. E, os pais do
final do nosso milênio, com essa verdadeira avalanche de crises econômicas,
novos modelos de educação, estão em
crise, angustiados com inúmeras dúvi-
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das e poucas certezas no que concerne à
educação dos filhos.
Os pais dos tempos atuais gravitam
entre o risco de se transformarem em
permissivos (o que difere de liberdade com responsabilidade) e, ao mesmo
tempo, repressores, visto que há uma
vasta literatura em que figuram como
símbolos da repressão, sendo cobrados
a cada dia. Um verdadeiro terrorismo
cultural!
Não tenhamos dúvidas: o que todos
nós, pais de adolescentes, desejamos é a
harmonia no seio da família sedimentada no diálogo franco, na exposição
clara e convincente de motivos para
que os limites (que são essenciais para
a formação da criança e do adolescente) sejam estabelecidos. Não dá para
vestir a máscara do “pai – provedor” e
dar a tarefa por encerrada. Temos que
investir na qualidade do relacionamento interpessoal (lutar pelo “ISO- 9000”
da afetividade com energia quando se
fizer necessário) para que não aconteça
o que presenciamos: pais sendo acusa-

dos de ausentes e, o que é pior, tentando
compensar tudo isso com o material. E,
os jovens percebem e manipulam essa
situação, se colocam no papel de vítimas
(o que, no mais das vezes, não é isso o
que acontece), desafiam a autoridade
paterna que não teve lastro no respeito
e no amor, na franqueza e no diálogo.
É capital que tenhamos a consciência
tranquila de que fizemos a nossa parte,
pois se um filho nosso tomou um atalho
diferente na sua caminhada, indo para
a drogadição, ou para a marginalidade. Não façamos a clássica pergunta:
“onde foi que eu errei”. Na prática de
mais vinte anos lidando com o psicossocial dos nossos jovens, carentes ou não,
tenho percebido pais que trazem consigo o fardo pesado da culpa, procurando
explicações para atitudes que levaram o
seu filho a tomar um outro rumo no seu
viver. Faz-se mister que demos um balanço nas nossas atitudes. Conheço famílias equilibradas, formadas por pais
carinhosos, abertos, amigos, entretanto,
têm filhos marginais. Enfim, o livre –

EXPEDIENTE

arbítrio deles fez com que caminhassem
por outra via. Repito o poeta: “Pelos erros da jornada, assumo a culpa sozinho!
Pois, Deus me deu a estrada, e, eu escolhi o caminho”.
Para finalizar, caro leitor, diria:
para enfrentar as procelas que açoitam
o processo adolescente, a flexibilidade,
ante o desafio das situações é importantíssimo (diz um provérbio chinês: “o
bambu vence os vendavais por ser flexível”), contudo, não confundamos flexibilidade com permissividade! Coloquemos
os limites (com diálogo e convencimento), caso contrário, o mundo irá colocá
-los de uma maneira dolorosa e cruel!
Voltei ao assunto por solicitação de vários pais desesperados que me procuraram indecisos com a atitude a tomar
com seus filhos adolescentes sem limites
e que estão trilhando as sendas da delinquência, comprometendo seriamente
o futuro desses jovens, que deveriam ser
a esperança de um Brasil melhor, que
sofre atualmente uma séria crise de valores sem precedentes na sua História.
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religiosidade
Pinda promove Festa de São Benedito
A tradicional Festa de
São Benedito será realizada no domingo do dia 27,
pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção, junto à conhecida cavalgada
que acontece às 10h30.
Para o padre da igreja,
Celso Aloísio Cardoso, espera-se milhares de fiéis.
“Estamos com boas expectativas para este ano.
Estamos organizando a
festa, juntamente com a

programação da Semana
Santa e esperamos, novamente, a grande participação da comunidade, que
sempre é bastante envolvida”, ressalta.
Vale destacar que o dia
do santo é 5 de outubro,
no entanto, no Vale do Paraíba e em Pindamonhangaba, é comemorado na
segunda-feira após a Páscoa, pois no século XVIII
a região era cafeicultora,

Fernanda Maria ribeiro

logo, os proprietários das
fazendas traziam seus escravos para celebrar a Semana Santa, em seguida,
havia um almoço.
Na ocasião, a elite permitia que os escravos sentassem junto aos servos
libertos e pobres, para festejarem o Dia de São Benedito, canonizado em 1807,
porque também era lembrado por ser de família
escrava e pela cor negra.

28/3 – FeSta de São Benedito

5h Solene repicar dos sinos e alvorada festiva
6h Santa missa
7h30 Benção do Mastro de São Benedito
8h Santa missa - Irmandade São Benedito
10h30 Cavalgada
12h/ 14h Santa missa
16h Santa missa - Celebrante Frei Laércio Aparecido de Carvalho
17h Solene procissão em louvor a São Benedito, em seguida o sermão
19h Quemersse

Parte dos apóstolos na celebração de Domingo de Ramos de 2015

Cavalgada
Amazonas e cavaleiros se reúnem para
homenagear São Benedito, padroeiro dos cozinheiros. Há 33 anos a
cidade festeja, iniciando
com um missa no Rancho Peter Bella (antigo 4
Milhas) e celebrada pelo
padre Celso Aloísio Cardoso, pároco da comunidade Nossa Senhora
da Assunção. Em seguida, os fiéis vão até a paróquia acompanhando
a imagem do santo em
uma caminhonete, para
a Santa Missa.
São Benedito
Conhecido
também
como o Santo Negro, ele

nasceu na Itália em 1526 e
morreu em 1589. Durante
seus 63 anos de vida, se
sacrificou para ajudar os
menos favorecidos. Fez
votos de obediência, castidade e pobreza. Deixava
de comer para dar alimento ao outro e dormia na
rua.
Nomeado para ser
cozinheiro de um convento, sua piedade fez o
elegerem como ministro,
mesmo sendo analfabeto,
pois acreditavam que era
iluminado pelo Espírito
Santo. Terminando seu
mandato, voltou para a
cozinha do monastério.
Diante de seus votos e
bondade, Benedito pegava

alimentos da cozinha do
convento e dava aos mais
pobres. Certo dia ao fazer
isso, seu superior perguntou o que ele carregava
embaixo do manto, o cozinheiro então respondeu
que eram rosas. Ao mostrar o que tinha no manto,
o alimento se transformou
em flores.
Semana Santa
Simultaneamente
à
festa ao padroeiro dos
cozinheiros, acontece a
Semana Santa, lembrada
por todas as igrejas católicas, celebrando a Paixão,
Morte e Ressurreição de
Jesus Cristo, que contará
com missas, procissões e
solenidades.

Domingo de Ramos
Data que antecede o
Domingo de Páscoa, celebrada devido à entrada
de Jesus em Jerusalém.
Os ramos são distribuídos
aos fiéis, pois segundo re-

latos, Jesus ao chegar à
cidade foi recebido pelo
povo com folhas de palmeiras, como forma de
cortejo.
Lava-pés
O ato foi realizado

por Jesus na última ceia
(Páscoa). Segundo relatos, que pode ser encontrados no trecho da bíblia
‘Jo 13, 4-11’, Ele pegou
água e toalha, e começou
a lavar os pés dos dis-

ConFira Programação da Semana Santa da
igreja de ‘São Benedito’
Programação:
20/3 – Domingo de Ramos
7h Santa missa
8h30 Benção dos Ramos na
Capela da Santa Casa
Procissão de Ramos/Missa Solene na Matriz
18h Santa missa
19h30 Santa missa
21/3 – Segunda-feira Santa
19h30 Santa missa e procissão
do depósito
22/3 – Terça-feira Santa
15h Missa para enfermos e idosos
19h30 Santa missa e procissão
de encontro (mulheres)

Santa missa e procissão de encontro (homens)
23/3 – Quarta-feira Santa
19h30 Santa missa e procissão
das Dores de Maria
24/3 – Quinta-feira Santa
9h30 Missa dos Santos Óleos
- Renovação das promessas
sacerdotais na Catedral São
Francisco das Chagas em
Taubaté
19h30 Santa missa na Ceia do
Senhor
Cerimônia de Lava-Pés
Guarda de honra ao Santíssimo Sacramento

25/3 – Sexta-feira Santa
9h Via Sacra
15h Solene ação litúrgica e
Adoração da Cruz
Procissão de Senhor Morto
Beijamento do Senhor Morto
26/3 – Sábado Santo
19h30 Vigília Pascal
Missa da Ressurreição
27/3 – Domingo da Ressurreição
7h/ 9h Santa missa
10h30 Santa missa Rancho
Petter e Bela (Cavalgada)
18h/19h30 Santa missa

Quermesse todos os dias
cípulos, mostrando um
símbolo de humildade e
igualdade.
Atualmente a ação é
realizada por um sacerdote, assistida por dois
ministros, no qual lava o

pé direito de 12 homens,
simbolizando o ato de Jesus na última ceia.
Sexta-feira Santa
Conhecida
também
como Sexta da Paixão é
lembrada pela crucifica-

ção de Jesus e sua morte
do Calvário e acontece na
sexta-feira que antecede
o Domingo de Ramos. É
feriado em boa parte dos
países acidentais, considerados católicos.

Quaresma: tempo de reflexão e penitência para cristãos
Divulgação

Padre Antônio ao lado da ministra da eucaristia Orlanda Santos e seu neto
A Quaresma, período de
quarenta dias que se inicia
na Quarta-feira de Cinzas
e termina no Domingo de
Ramos (20), também é,
por muitos, estendida até
o final da Semana Santa,
mais precisamente até a
Sexta-feira Santa. O período se caracteriza como

uma época de penitência
para os cristãos.
De acordo com o pároco da Paróquia São
Benedito, Antônio Carlos Monteiro, em toda a
bíblia, o montante de 40
dias é muito utilizado.
“Como os 40 anos que
Moisés caminhou para

chegar à Terra Prometida, os 40 dias em que ele
ficou no Monte Sinai, os
40 dias que Jesus ficou
no deserto após seu batismo e foi tentado pelo
demônio, dentre outros”.
Segundo ele, na quaresma é comum que os
cristãos,
especialmente

os católicos, façam algum
tipo de penitência, que
significa uma forma de
domínio sobre seus desejos. “A penitência é uma
coisa que é pedida sempre
aos cristãos, mas é colocada principalmente na quaresma por ser um tempo
forte da Igreja”, completa
o religioso. “A penitência pode ser em qualquer
‘campo’. Por exemplo, se
você gosta muito de beber alguma coisa e resolver não ingerir esse líquido durante a quaresma é
válido. Porque você esta
controlando sua vontade”,
continua o padre.
O ato de fazer a penitência vai sendo passado
de geração em geração.
Como na família de Cinthia Moreira e Silva, 16
anos, onde eles não consomem carne em dias específicos durante a quaresma. “Fazemos isso em
respeito ao tempo em
que Jesus ficou no deserto em jejum, uma forma
de tentar entender seu
sofrimento”, conta a ado-

lescente. “Minha mãe foi
quem me ensinou e todo
ano fazemos isso. Durante
toda a Quaresma não comemos carne às segundas,
quartas e sextas-feiras”,
concluiu.
Quanto ao jejum na
Quarta-Feira de Cinzas e

na Sexta-Feira da Paixão
de Cristo, quando é pedido que se retire uma refeição do dia, e a abstinência
de carne vermelha o padre
esclarece que é para todos
se lembrarem que há muitas pessoas sem o necessário para se alimentar.
Divulgação

Cinthia Moreira e Silva
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Vereador Professor Eric
quer o fim de pedágio na
via Dutra para veículos
de Pindamonhangaba

16 DE MARÇO DE 2016

Toninho da Farmácia
pede uma solução definitiva
para as casas abandonadas
no bairro do Bosque

aO trânsitO da regiãO
C o m u n i C a ç ã o /CvP

O vereador Magrão (PPS)
protocolou novamente o
requerimento nº 376/2016,
reivindicando ao Executivo
informações sobre o andamento da licitação para a
pavimentação asfáltica das
ruas Raposo Tavares e Euclides da Cunha, localizadas
no bairro “Terra dos Ipês I”.
De acordo com o parlamentar, em 2015, à Prefeitura
havia informado – através
do ofício nº 1.169/15 – que
as referidas vias públicas
constavam da programação
para asfaltamento e que

De

De

veReadoR pRofessoR eRIc enTRega
ofícIo ao mInIsTRo anTônIo caRlos
R o d R I g u e s s o l I c I Ta n d o a s u s p e n s ã o d o
pagamenTo de pedágIo dos veículos com
placas de

pIndamonhangaba

ao Ministério dos Transportes, em
Brasília, e compreende ser esta uma
questão delicada e, ao mesmo tempo,
relevante. A batalha inicia-se, em seu
primeiro round e ainda temos muitas
etapas a cumprir. Uma conquista é
fruto de muita luta. Se ninguém der
o primeiro passo, nosso objetivo
torna-se impossível. É muito importante conquistar esse beneficio para
Pindamonhangaba, pois todos serão
favorecidos, tanto os proprietários
dos veículos que terão uma economia
considerável com relação aos custos
de transporte, quanto a população
que utilizará as nossas estradas e
rodovias sem congestionamentos
e com mais segurança” enfatizou o
Vereador Professor Eric.

O vereador Toninho da
Farmácia (PSDB) está solicitando às autoridades
competentes, uma solução
definitiva para o problema das
casas abandonadas no bairro
do Bosque.
Segundo o vereador, estas
residências foram alvo de
despropriação e estão em
ruínas, servindo apenas para
o uso de marginais e usuários
de drogas.
Os moradores das ruas

Manoel Jacinto Pereira,
Pedro Henrique Gonçalves
e Ignácio Aguiar, convivem
em total insegurança, com a
sujeira e o lixo que acumula
a cada dia.
“Estamos agendando uma
reunião com reapresentantes
da Sabesp e da Prefeitura para
chegarmos a uma solução
definitiva para este problema
que aflige toda a comunidade”, finaliza o vereador
Toninho da Farmácia.

aguardavam a tramitação do
processo licitatório.
A população reclamou
ao vereador Magrão que,
em dias de chuvas, as ruas
ficam intransitáveis, causando diversos transtornos,
principalmente às crianças
que precisam ir a escola a pé
ou de bicicleta e enfrentam o
lamaçal. Os moradores disseram, ainda, que em épocas
de estiagem, o problema se
agrava devido a poeira, ocasionando diversos problemas
respiratórios às crianças e
idosos.

C o m u n i C a ç ã o / Cv P

Fotos: Divisão
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Aproveitando a
presença do Ministro
dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues
(PR) em Pindamonhangaba, o Vereador
Professor Eric (PR)
protocolou o ofício nº
02/2016, através do
qual solicita a suspensão do pagamento de
tarifa de pedágio dos
veículos com placas
de Pindamonhangaba,
na praça de pedágio
localizado no Km 88,
em Moreira César, na
Rodovia Presidente
Dutra (BR 116).
O Vereador Professor Eric entende que “é
de extrema importância
para nossa cidade, pois já existe
isenção das tarifas de pedágio na
praça de pedágio localizada no Km
318, da Rodovia Presidente Dutra, no
Rio de Janeiro, para os veículos com
placas dos municípios de Resende
e Itatiaia”.
Além disso, os veículos pesados
estão impedidos de trafegar pela
Estrada Municipal do Atanásio, que
liga o Distrito de Moreira César à
Região Leste de Pindamonhangaba,
dois dos polos mais industrializados
da cidade, tendo que percorrer um
contorno através da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, SP – 62,
aumentando o percurso em cerca
de 15 km, encarecendo os custos de
transporte e complicando o trânsito
dentro da área urbana do município. “O Ministro dos Transportes,
Antônio Carlos Rodrigues (PR)
faz um trabalho muito sério, frente

eM dias de chuva intensa, ruas rapOsO tavares
e euclides da cunha ficaM intransitáveis

C o m u n i C a ç ã o / Cv P

OfíciO fOi entregue aO MinistrO dOs
transpOrtes e pOde trazer MelhOrias

Pela 5ª vez, Vereador
Magrão reitera pedido
de asfalto para ruas do
“Terra dos Ipês I”

F o t o s :D i v i s ã o
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Ruas

do
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dos

I p ê s I”

fIcam InTRansITáveIs em dIas de chuva;

magRão

d I z q u e p a v I m e n Ta ç ã o a s f á lT I c a d e v e s e R f e I Ta c o m u R g ê n c I a

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

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

Le g i s l a tivo con f irma verba de R$ 731 m i l par a r e f or m a
do C en tro de Espec ialidade s M é di cas
vereadOres autOrizaM, pOr unaniMidade, cOnvêniO cOM fundO estadual de saúde para realizaçãO de MelhOrias nO atendiMentO dOs
pacientes; taMbéM fOi aprOvadO r$ 160 Mil para aquisiçãO de óculOs para O fundO sOcial de sOlidariedade
Fotos: Divisão De ComuniCação/CvP

Dois projetos de abertura
de crédito adicional foram inclusos na 8ª Sessão Ordinária,
no último dia 14. As propostas
aprovadas por unanimidade pelos parlamentares são: o Projeto
de Lei nº 20/2016, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe de
abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 731
mil, na Secretaria de Saúde e
Assistência Social, através de
convênio firmado com o Fundo
Estadual de Saúde, visando a

reforma do Centro de Especialidades Médicas; e o Projeto de
Lei nº 18/2016, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe
de abertura de crédito adicional
suplementar, no valor de R$ 160
mil, que será utilizado para aquisição de óculos, conforme decisão do Conselho Deliberativo do
Fundo Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba.
Ordem do Dia
Os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram dois
projetos de denominações de
próprios municipais na Sessão
do último dia 14.
O Projeto de Lei n° 11/2016,
de autoria do vereador José
Carlos Gomes – Cal (PTB), que
“Denomina a alça de acesso do
viaduto do bairro das Campinas, de Padre Samuel José de

Carvalho” e o Projeto de Lei n°
16/2016, de autoria do vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB), que
“Denomina de Leandro Lopes
Barbosa, a Quadra localizada
na Escola Aparecida Arantes
Vasques”, no bairro Mombaça,
foram aprovados por unanimidade pelos edis.
Padre Samuel
José de Carvalho
Nascido em Virgínia – MG,
foi ordenado padre em 2005.
Realizou seus estudos religiosos

na Casa Geral de Roseira, da Congregação dos Oblatos de Cristo,
estudou Filosofia em Lorena e
Teologia em Taubaté. Trabalhou
em Brasília, em Barretos e em
Santos, onde fez pós-graduação
na área da educação na Unisantos.
Em Pindamonhangaba foi pároco
na Paróquia São Cristóvão, no
bairro Cidade Nova, onde junto
com a comunidade, lutou para a
construção do viaduto do bairro
das Campinas, sobre a rodovia
Presidente Dutra. Atualmente
está na cidade de Vargem Grande
Paulista. Padre Samuel é muito
querido nos bairros Cidade
Nova, Campinas e adjacências,
onde tem uma legião de amigos
e fiéis. Sempre que pode visita
Pindamonhangaba para rever
os companheiros. Seu nome
será perpetuado em Pindamo-

nhangaba, denominando a alça
de acesso do viaduto do bairro
das Campinas, que liga a rua
José Benedito Quirino à Estrada
Municipal do Tanque. Obra que,
com sua contribuição, junto às
comunidades dos bairros ao redor,
salvou muitas vidas, oferecendo
mais condições de segurança para
a população transpor a rodovia
Presidente Dutra.
Leandro Lopes Barbosa
Falecido na antevéspera de
completar 25 anos, solteiro, era
filho de Eleonis e Andreia Lopes
Barbosa. Menino simples e irradiante, vivia cercado de amigos.
Nasceu em São Paulo e veio muito
pequeno para Pindamonhangaba,
onde realizou todo o seu ciclo
escolar, iniciando na Remefi do
Crispim (Planed), depois São Ju-

amIgo

do leandRo pResTa homenagem com músIca , obseRvado pela mãe

veReadoR

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

das Tadeu, Eurípedes Braga, João
Martins de Almeida até concluir
na FAPI, onde começou o curso de
Fisioterapia, transferindo depois
para Educação Física. Amante
dos esportes, praticava futebol
e vôlei, também adorava o kart.
Sempre participou dos jogos do
Interbairros, onde atuava tanto
no futebol quanto no vôlei. Era
atleta do time de futebol da Associação Atlética Ferroviária e
atuou profissionalmente no vôlei
representando Pindamonhangaba
e a FAPI. Nos últimos meses de
vida, morava em Atibaia, onde
exercia a profissão de caldeireiro, mas voltava todo final de
semana para Pindamonhangaba.
Apesar de escolher a metalurgia
como profissão, nunca deixou de
praticar esportes, seja na acade-

andReIa e pelo
JanIo leRaRIo, auToR da denomInação da quadRa da escola RemefI do mombaça

Chefe

Divisão

da

assistente

mia, corrida nas ruas, o vôlei e o os bancos e, muito menos, feito
futebol com os amigos, além de a jardinagem e nada da iluminaatuar também nos campeonatos ção. De acordo com a munícipe,
amadores. De personalidade for- a passagem irregular favorece
te, tinha poder de decisão, era um a prática de atos ilícitos como
guerreiro que ia para a batalha em roubos e assaltos, bem como a
busca de seus ideais. Era o amigo falta de iluminação transforma
para se rir e chorar e apesar de o bairro em um motel ao ar
sua rápida passagem de vida, foi livre, proporcionando também
exemplo e será sempre lembrado o consumo de drogas. Ela quer,
por seus amigos e familiares, pois ainda, que os edis intercedam
deixou o legado que é possível o junto aos Correios, pois o bairSer Humano viver em alegria e ro não é atendido pela entrega
transmitir a todos esse Dom. Seu de correspondências, sendo
nome será
que já foram
eternizado
feitos vários
denominanpedidos e
do a quadra
protocolade esportes
dos junto
da Escola
à empresa.
Municipal
Karen res(REMEFI)
saltou que o
Professora
Parque das
Maria ApaPalmeiras
recida Arannão possui
tes Vasques,
residências
no bairro do
irregulares
Mombaça,
e que atenonde mo- K a R e n c l á u d I a , m o R a d o R a d o p a R q u e d a s dem totalrava com a p a l m e I R a s p a R T I c I p a d a T R I b u n a l I v R e
mente a
família.
portaria 567
Tribuna Livre
dos Correios, que normatiza a
A munícipe Karen Cláudia entrega de correspondências.
Pereira de Campos, moradora
Próxima
do Parque das Palmeiras fez uso
Sessão Ordinária
da Tribuna Livre para solicitar
A 9ª Sessão Ordinária será
aos vereadores que intercedam realizada no dia 21 de março de
junto à Administração Municipal 2016, segunda-feira, a partir das
e aos Correios, visando solucio- 18 horas, no Plenário “Francisco
nar os problemas e a entrega de Romano de Oliveira”, localizado
correspondências no bairro. Os na rua Alcides Ramos Nogueira,
moradores do Parque das Pal- 860 – Loteamento Mombaça.
meiras querem o fechamento das
As sessões são abertas à
passagens irregulares, do bairro população e poderão, ainda, ser
para o Distrito Industrial e a cons- acompanhadas através da transtrução de uma praça pública, cujo missão “ao vivo” pela internet
projeto foi apresentado em 2014. no portal www.camarapinda.
Da praça, até o momento só existe sp.gov.br e no canal 04 (digital)
o terreno com uma mata. Não fo- da operadora de TV a cabo NET,
ram construídas as calçadas, nem de Pindamonhangaba.
De
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PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO

PORTARIA GERAL Nº 4.605, DE 04 DE MARÇO DE 2016.

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
nos termos da Lei nº. 5.866, de 16 de dezembro de 2015.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 354.575,68 (Trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), na Secretaria de Educação e Cultura, para
uso dos recursos do Fundeb, conforme § 2º, do art. 21, da Lei 11.494/2007. A classificação
orçamentária será:
12.00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.32
Departamento Pedagógico/Fundeb
2048
Manutenção de Folha de Pagamento – Fundeb -Magistério
12.361.0004.2 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil (417) R$ 354.575,68
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO de
parte da seguinte dotação:
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20
Departamento de Finanças
9001
Reserva de Contingência
99 999 0030.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (253)

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO

DECRETO Nº 5.287, DE 02 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do art. 3º do Decreto nº 5.284, de 17 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Comissão Preparatória da 5ª Conferência Municipal da Cidade de
Pindamonhangaba, integrada pelos seguintes representantes:
- Eduardo Kogempa da Costa
- Jorge Ricardo Baruki Samahá
- Karen Nemetala Fogaça
- José Carlos Gomes
- Martim César
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PORTARIA INTERNA Nº 9.793, DE 04 DE MARÇO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve Retificar a Portaria Interna nº 9.750, de 13 de janeiro de 2016,
onde se lê “conforme relatado no Processo 347248/2014” leia-se “conforme relatado no
Processo 34248/2014”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

- Andreia Lopes Cathalá
- Carlos Alberto Gonzaga

R$ 354.575,68

Art. 3º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO
LEI Nº 5.883, DE 03 DE MARÇO DE 2016.
Denomina o CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil do Loteamento de Interesse Social
Liberdade, no Distrito de Moreira César, de ESMERALDA SILVA RAMOS.
(Projeto de Lei nº 07/2013, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominado de ESMERALDA SILVA RAMOS o CMEI – Centro Municipal de Educação
Infantil, localizado na Avenida das Orquídeas, 442, no Loteamento de Interesse Social Liberdade,
no Distrito de Moreira César.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
ALLPARTS COMPONENTES LTDA. EPP. torna público que requereu
da CETESB, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de
fabricação de Artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e/ou cartão, sito
à Praça Dom Epaminondas, nº. 50, Bairro Socorro, Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
TENARIS COATING DO BRASIL S/A torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação N° 3005158, válida até 26/02/2019, para
Jateamento de Granalhas; Serviços de à AVENIDA GASTÃO VIDIGAL
NETO, 775, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
CONfAB INDuSTRIAL S.A. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação N° 3005157, válida até 26/02/2019, para Tubos de
aço com costura utilizados na prospecção de petróleo e gás; pr à AVENIDA
GASTÃO VIDIGAL NETO, 475, CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
C.R.T. DE GODOY – EPP. torna público que requereu ao LICAM/CETESB
a Licença Prévia, Instalação e Operação para Fabricação de estruturas
metálicas, à Avenida B, nº. 100, Bairro Aterrado, Lorena-SP.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
EDITAL DE NOTIfICAÇÃO
CONTROLE 109-16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) TADEU JOSÉ DE ANDRADE
MONTEIRO, responsável pelo imóvel situado a RUA ADOLPHO DE CAMPOS MAIA, S/Nº, Quadra
H, Lote 10, Bairro CARDOSO inscrito no município sob a sigla SO21.03.05.083.000, para que
efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 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 da Administração

Associação Atlética Ferroviária
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- Carlos José Ribeiro
- Hervielto Moraes

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO

- Ricardo Garcia
- Liliane Izabel Lopes
- Eduardo Marcondes
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PORTARIA INTERNA Nº 9.792, DE 04 DE MARÇO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo
Secretário de Administração, Resolve sobrestar por 12 (doze) meses os trabalhos da
Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.312, de 16 de outubro de 2015,
Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 04 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO

PORTARIA GERAL Nº 4.601, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei nº 5.855, de 08 de dezembro de 2015 e Convênio nº 85/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - N O M E A R os Senhores abaixo indicados para constituírem o Conselho Gestor
do Projeto “Incubadora de Empresas de Pindamonhangaba”, conforme Convênio nº 85/2015
celebrado entre o Município de Pindamonhangaba e a Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba - ACIP, a saber:
I. Titular:
Suplente

José Francisco Ruzene Junior (ACIP)
Thiago Alves Derrico (ACIP)

II. Titular:
Suplente

Daniel Machado dos Reis (ACIP)
Carlos Machado dos Reis (ACIP)

III. Titular: Mirtes Marro Paim (ETEC Pindamonhangaba)
Suplente Patrícia Campos Magalhães (ETEC Pindamonhangaba)
IV. Titular: Cristina de Carvalho Ares Elisei (FATEC Pindamonhangaba)
Suplente: Paulo Cesar Ribeiro Quintairos (FATEC Pindamonhangaba)

PORTARIA INTERNA Nº 9.791, DE 04 DE MARÇO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve Retificar a Portaria Interna nº 9.752, de 13 de janeiro de 2016,
para que conste a abertura de “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar
inassiduidade habitual do servidor Nilson Silva Moreira, motorista especializado, matrícula
837300, lotado no Departamento de Obras e Viação, conforme relatado nos Processos
35701/2014 e 8187/2015”.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

V. Titular: Amanda Salvador de Souza (Prefeitura/Departamento de Contratos e Convênios)
Suplente: Fernanda Figueira Mora
les Borges (Prefeitura/Departamento de Contratos e Convênios)
VI. Titular: Denise Carvalho de Mello (Prefeitura/Secretaria de Desenvolvimento Econômico)
Suplente: Célia Kazue Domoto Nagaoka (Prefeitura/Secretaria de Desenvolvimento
Econômico)

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO

Art. 2.º Cabe ao Conselho Gestor:

PORTARIA GERAL Nº 4.606, DE 07 DE MARÇO DE 2016.

I - promover o entrosamento das atividades administrativas;
II- propor metas e deliberar sobre as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Município;
III- aprovar os relatórios de atividades da incubadora, o desempenho, a quantidade e qualidade
dos modelos e planos de negócio a participarem do processo de incubação;
IV- homologar os resultados dos processos de seleção para a Incubadora;
V- monitorar e emitir parecer sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas no convênio;
VI- acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução e os resultados do objeto do
Convênio nº 85/215;
VII- analisar os relatórios periódicos sobre a utilização dos recursos recebidos e etapas
realizadas dos planos de trabalhos selecionados através de Edital de Chamamento.
VIII- deliberar sobre acordos e convênios com entidades públicas e privadas que envolvam
interesses administrativos comuns e da incubadora;
IX- apoiar e contribuir na busca de parcerias para a incubadora;
X- encaminhar os relatórios e pareceres para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
para ciência e acompanhamento.

Dr Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, e nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 5.400, de 06 de junho de 2013,

Art. 3º O mandato do Conselho Gestor será até o término do Convênio nº 85/2016 e relatório
final.

III – Representante da Secretaria de Finanças
- Sidervan Luiz Alves

Art. 4º As funções exercidas pelos membros do Conselho Gestor não serão remuneradas.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Benedito Rubens fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

RESOLVE
Art. 1º Nomear os senhores abaixo indicados para comporem o CONSELHO DIRETOR do
Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais de Pindamonhangaba:
I – Titular da Secretaria de Educação e Cultura
- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
II – Titular do Departamento de Cultura
- Afonso Celso S Oliveira

IV – Representantes indicados pelo Conselho Municipal de Cultura
- Allington Aurélio de Souza
- Pedro de Camargo
- Antônio Rogério Lemes de Souza
§1º Os membros referidos nos itens I e II exercerão seus mandatos enquanto titulares dos
respectivos cargos.
§2º O membro referido no item III exercerá seu mandato pelo período de 02 (dois) anos.
§3º Os membros referidos no item IV exercerão seus mandatos pelo prazo de 01 (um)
ano, admitida a recondução por decisão da assembleia plenária para mais 01 (um) ano de
mandato.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO
LEI Nº 5.885, DE 03 DE MARÇO DE 2016.
Denomina de ISABEL PEREIRA DA SILVA (Dona Isabel) o CMEI – Centro Municipal de Educação
Infantil de Moreira César.
(Projeto de Lei nº 106/2014, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominado de ISABEL PEREIRA DA SILVA (Dona Isabel) o CMEI – Centro Municipal
de Educação Infantil de Moreira César.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba, 07 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 07 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
SAJ/app
Secretária de Assuntos Jurídicos



 

Edital de Convocação

José Francisco
Monteiro, Presidente do
Conselho
Deliberativo da Associação atlética Ferroviária, no uso das
suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social,
em atenção ao disposto no artigo 64, convoca os Associados
para Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de
Março de 2016, terça feira, das 18h às 19h, nas dependências
do Ginásio de esportes Tobias Salgado, a qual em
conformidade com o disposto no artigo 43, para conhecer e
deliberar sobre o Relatório Anual da Diretoria, Balanço
Patrimonial, Demonstração das contas de Receita e Despesas
referente ao exercício 2015, e Parecer do Conselho fiscal e do
Conselho Deliberativo.
Pindamonhangaba, 29 Fevereiro de 2016.
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LEI Nº 5.884, DE 03 DE MARÇO DE 2016.
Denomina de MARIA LUIZA LIMA DE ALMEIDA o CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil do
Residencial Azeredo, em Moreira César.
(Projeto de Lei nº 104/2014, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominado de MARIA LUIZA LIMA DE ALMEIDA o CMEI – Centro Municipal de
Educação Infantil do Residencial Azeredo, em Moreira César.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos










           
            















































José Francisco Monteiro
Presidente do Conselho Deliberativo

Mauro Cavalcante Ferreira Pinto
Secretário do Conselho Deliberativo



PREfEITuRA MuNICIPAL DE PINDAMONhANGABA
ESTADO DE SÃO PAuLO
DECRETO Nº 5.288, DE 03 DE MARÇO DE 2016.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas localizadas no Loteamento Parque
Shangri-lá, Bairro Goiabal, necessárias para prolongamento de rua.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A :Art.1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial,
duas áreas localizadas na Rua Maria Eloina Alves Leite (antiga rua 01), Loteamento Parque
Shangri-lá, Bairro Goiabal, necessárias para prolongamento de rua, as quais possuem as seguintes
medidas e confrontações:

EDITAL DE CONOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORTINÁRIA E EXTRAORDINARIA
1ª 2ª e 3ª Convocação.
A REDE CATAVALE – CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
REUTILIZAVEIS Convocam as 08 (cooperativas ) associadas em condições de votar para
comparecerem a ´Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que fará realizar – se na cooperativa
de trabalho coleta seletiva Pinda Coleta para o Futuro Avenida Doutor Lloyd Figueiredo Pereira
da Rocha 170 bairro Cícero prado – sub- distrito Moreira César Pindamonhangaba – SP ,CEP
12.444-530 as 10:00 do dia 30 de março de 2016 no decorrente ano,em primeira convocação com
2/3(dois terço) dos associados;ou em segunda convocação as 11:00 com metade mais um dos seus
associados;ou em terceira convocação ao 12:00,com a presença de no mínimo 2(dois) Associados
para tratar as seguintes ordem do dia:
EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Prestação de Contas dos órgãos da Administração, relatório exercício de 2014.
Relatório de Gestão
Balanço 2014
Demonstração de Sabras ou perdas e demonstrativos e Parecer do Conselho Fiscal;
Eleição dos componentes dos cargos vagos do conselho Administração;
Destinação das sobras ou rateios das perdas;
Eleição dos componentes do conselho Fiscal;
Eleição do cargo do Presidente e Vice - Presidente
Eleição do cargo de secretaria
E outros assuntos /Atequa o estatuto da rede;

Em Assembleia Geral Extraordinária
a) Inclusão e exclusão da rede

ÁREA 1 . Proprietário Jair Rodrigues Rezende
“terreno desmembrado, composto de parte do lote nº 01 da Quadra “01” do Loteamento
denominado “Parque Shangri-lá”, situado nesta cidade, no Bairro do Goiabal, com frente para a
Rua Maria Eloina Alves Leite, antiga Rua 01, medindo 12,68m (doze metros e sessenta e oito
centímetros) em curva; do lado direito, de quem da referida rua o terreno olha mede 3,00m (três
metros) em linha reta confrontando com o lote nº 01, da quadra 02, mais 64,00m (sessenta e
quatro metros) em linha reta confrontando com propriedade de Carlos Jerônimo; do lado esquerdo
mede 55,86m (cinquenta e cinco metros e oitenta e seis centímetros) confrontando com a área
remanescente do lote nº 01 da quadra 01; e nos fundos mede 7,00m (sete metros) confrontando
com propriedade de Vicente Honório, encerrando uma área de 510,85 m2 (quinhentos e dez metros
quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob a sigla
SE.33.03.09.028.000. Matrícula nº 49.747 do C.R.I.A.
ÁREA2 . Proprietário Vanilda Ribeiro Rezende de Oliveira
“área remanescente, composta de parte do lote nº 01 da Quadra “01” do Loteamento denominado
“Parque Shangri-lá”, situada nesta cidade, no bairro do Goiabal, com frente para a Rua Maria
Eloina Alves Leite, antiga Rua 01, medindo 4,80 m (quatro metros e oitenta centímetros) em linha
reta mais 6,82 m (seis metros e oitenta e dois centímetros) em curva; do lado direito, de quem da
referida rua o terreno olha mede 55,86 m (cinquenta e cinco metros e oitenta e seis centímetros)
confrontando com o terreno desmembrado do lote nº01, da quadra 01; do lado esquerdo mede 59,00
m (cinquenta e nove metros) confrontando com o lote nº 02 da quadra 01 nos fundos mede 7,00
(sete metros) confrontando com a propriedade de Vicente Honório, encerrando um aréa de 510,85
m2 (quinhentos e dez metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados). Cadastrado na
Prefeitura Municipal sob a sigla SE.33.03.09.001.000. Matrícula nº 49.748 do C.R.I.A
Art. 2º. As áreas descritas no artigo 1º serão necessárias para prolongamento de rua.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de dotação
orçamentária 01.06.10.04.121.0006.1019.4.4.90.51.01 ficha 106.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos







































































QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

16 DE MARÇO DE 2016

HISTÓRIA
Tribuna do Norte

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Yolanda Immediato: uma vida dedicada à filantropia
Em alusão ao mês dedicado
às mulheres, a página de história
desta edição relembra a cidadã
Dona Yolanda Immediato (19092010). Essa incansável benfeitora do município representará
em nossa homenagem outras
mulheres pindamonhangabenses igualmente batalhadoras em
prol dos menos favorecidos.
Yolanda Immediato nasceu em Pindamonhangaba no
dia 15 de agosto de 1909, ﬁlha
de Miguel Ângelo Immediato
e Emília Gallo Immediato. Viveu a infância e a juventude em
Pindamonhangaba.
Estudou
no Colégio Bom Conselho, em
Taubaté. Casou-se com o tenente do Exército Ramon Munhoz
(enlace divulgado em nossa edição de 10/9/2010), com o qual
teve a ﬁlha Carmem. Promovido por ato de bravura, o tenente foi transferido para o Rio de
Janeiro, onde ﬁcaram quatro
anos. Retornando a Pindamonhangaba, Ramon Munhoz veio
a falecer.
Tempos depois, dona Yolanda contraiu novo matrimônio e
novamente com um militar, o
capitão Francisco Fryling, indo
com ele para Itapetininga, onde
permaneceram por dois anos.
Em seguida, foram para Vitória-ES, ﬁcando por três anos.
Prosseguindo, seu marido ainda
foi destacado para Campo Grande-MT,um ano; Caça-pava-SP,
dois anos, e novamente para o
Rio de Janeiro, onde permaneceram por 46 anos.
Foi na cidade do Rio de Janeiro que Dona Yolanda iniciou
seu trabalho de serviço social,
prestando assistência aos moradores dos seguintes morros:
Cachoeirinha, Cachoeira Grande, Pretos-Forro, Morro da Guia
e Morro do Céu, sendo que este
último era de difícil acesso, muitas vezes a subida era de joelhos.
Neste morro, ela mantinha um
ambulatório onde fazia curativos, aplicava injeções e realizava até pequenas cirurgias. Foi
com a ajuda de Dom Helder Câmara que dona Yolanda conseguiu uma escola, água e luz para
atender as pessoas que viviam
no local.
Em seguida foi para a cidade
de Americana-SP. Trabalhadora pelos desfavorecidos, como
sempre foi, ali se dedicou a
orientar as famílias que tinham
crianças excepcionais. Sua volta
à terra natal se deu no dia 22 de
novembro de 1990. Em Pindamonhangaba suas atividades
em favor dos carentes prosseguiram de forma intensa e marcante. A população tem conhecimento de suas obras caritativas
como, trabalhos de construção
e reforma de moradias, atendimento de curativos, doação de

remédios, colaboração com entidades e distribuição de cestas
básicas, sendo destaque seu interesse e devoção pela entidade
‘Patrulheiros Dom Bosco’, a antiga ‘Guarda-Mirim’.
Dona Yolanda Immediato,
que já padecia com problemas
de saúde, morreu no dia 8 de
outubro de 2010, com 101 anos.
Homenagens
Felizmente, a obra caritativa de dona Yolanda não
passou despercebida em Pindamonhangaba. Das homenagens recebidas em vida re-

gistramos, pelo menos, duas:
uma do Legislativo e outra
do Executivo. A do Legislativo, ocorrida em novembro de
2000, na sessão solene da Câmara Municipal em alusão ao
‘Dia do Voluntário’. A do Executivo em 2007, pelo FSSFundo Social de Solidariedade
durante a 1ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, dia 20 de abril, no auditório Tobias Salgado - Santa
Casa de Misericórdia, com um
cartão de prata, pelos serviços
prestados ao município.
Arquivo TN

Dona Yolanda Immediato foi uma digna
representante das causas relacionadas
ao auxílio aos menos favorecidos
(Dados biográﬁcos de Dona Yolanda
tiveram como fonte a edição de
24 a 27/11/2000 deste jornal)

Sunetto crássico

Sette anno di pastore, giacó servia Labó,
padre de Rafaella, serena bela,
ma non servia o pai, che illo non era troxa nó!
Servia a Rafaella pra si gaza co’ella.
I os dias, na esperanza di um dia só,
apassava, spiano na gianella;
ma o pai, fugindo da gombinaçó,
deu a Lia inveiz da Rafaella.

L

kootattion.com

ITERÁRIAS

embranças

Quando Giacó adiscobri o ingano,
e que tigna gaido na sparrela,
ﬁcó c’um brutto d’um caró di arara.
I incominció di servi otros sete anno
dizendo: - Si o Labó non fossi o pai dela,
Io pigava elli e li quebrava a gara.
Alexandre Marcondes Machado (Juó Bananére), jornal 7 Dias, 9 de novembro de 1952

ANÚNCIO DO PASSADO

Jornal 7 Dias - 1954

