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Construção
civil faz
Pinda liderar
geração de
empregos
Pindamonhangaba encerrou o mês de fevereiro de
2016 com um saldo positivo na geração de empregos,
com o bom desempenho do
setor da construção civil.
No mês, o município registrou 53 novas contratações,

Divulgação

totalizando 1.750 vagas ativas, conforme relatório do
Sindicado da Indústria da
Construção Civil do Estado
de São Paulo em parceria
com a FGV – Fundação Getúlio Vargas.
PÁGINA 3

Construção de prédios e residências impulsionou a geração de empregos

Lar São Judas Tadeu
inaugura biblioteca hoje
Divulgação

PM AMBIENTAL
DISCUTE ESTRATÉGIAS
OPERACIONAIS PÁGINA 3
Motoristas são autuados por embriaguez

O Programa Direção Segura realizado em
Pindamonhangaba na sexta-feira (8) e no sábado (9) efetuou 170 testes de bafômetro em
motoristas, autuando sete deles por embriaguez. Eles terão de pagar multa no valor de R$
1.915,40 e responder a processo administrativo
junto ao Detran/SP para a suspensão do direito
de dirigir por 12 meses.

PÁGINA 3

‘Jandirinha’ completa 100 anos

O Lar São Judas Tadeu vai ganhar uma biblioteca e salas de TV para atender 90 crianças. O espaço, que
será inaugurado nesta terça-feira (12), às 15 horas, foi reformado com doação do projeto Casa de Noel idealizado pelas amigas Andréa Gonçalves e Judith Fernandes.
PÁGINA 5

TERÇA-FEIRA
20º
POSSIBILIDDE DE PANCADAS
DE CHUVA À TARDE.
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

34º
UV 10
Fonte: CPTEC/INPE

Luiz Ribeiro

A professora Jandira
Carvalho, conhecida como
‘Dona Jandirinha’, comemorou 100 anos
na quintafeira (7), com
uma festa
no Centro de
Convivência
da Terceira
Idade ‘Princesa do Norte’.
Na celebração,
ela cantou e
dançou, esbanjando alegria e
vivacidade.

PÁGINA 2 Professora Jandira Carvalho

FLUMINENSE E FIM DE CARREIRA MANTÊM 100% NA SEGUNDONA
Após três rodadas do campeonato da Segunda Divisão, apenas dois dos 22 clubes que disputam a competição,
mantêm 100% de aproveitamento: Fluminense e Fim de Carreira. Na última rodada, em confrontos fora de casa,
o Fluminense bateu o Jardim Regina por 2 a 0 e o Fim de Carreira venceu o Maricá por 3 a 2.
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ditorial
Colocar na ponta do lápis

Consumidores
inadimplentes e com
nome sujo devem reduzir
gastos e renegociar

Nos últimos meses temos editoriado bastante sobre a crítica situação econômica que o país vem passando graças à
ineficiência, sobretudo, do Governo Federal, aliada a fatores
internacionais. E sempre, alertamos o consumidor para manter as contas em dia, evitar endividamentos e fugir, escapar,
não ser pego pela taxa de juros – uma das mais elevadas do
mundo.
Aliás, cabe-nos informar que o tema juros, e sua constante
alta – foi objeto de editorial na última edição desta Tribuna,
a de sexta-feira (8).
E cá estamos de volta nas rotineiras e fundamentais discussões. Desta vez a proposta é o desemprego – um dos itens
que vem causando grande preocupação em todo o país. Embora, os dados de Pindamonhangaba não sejam tão alarmantes quanto ao do restante do Brasil, ainda assim é importante
que a população fique atenta e evite financiamentos e dívidas.
É bem verdade também que a cidade tem trabalhado bastante para contornar essa grave questão. Recentemente, por
exemplo, funcionários da Tenaris Confab aderiram ao plano
de redução de jornada de trabalho e de salários para preservar
os empregos. Embora não seja objeto do desejo de nenhum
trabalhador, a medida contribui para a manutenção das vagas. A boa notícia, esta semana, vem da construção civil, onde
Pindamonhangaba foi a cidade da região que apresentou melhor desempenho na criação de postos de trabalho, desta vez
graças à construção civil.
De qualquer modo, voltando à situação nacional, segundo pesquisa nacional Perfil do Consumidor Inadimplente,
feita pela Boa Vista SCPC – Serviço Central de Proteção ao
Crédito, referente ao primeiro trimestre de 2016, 41% dos entrevistados não conseguiram pagar as contas em dia porque
perderam o emprego. A redução da renda foi o segundo principal motivo a levar à inadimplência, com 18% de menções.
Ainda segundo o levantamento, o desemprego contribuiu
para a inadimplência especialmente no caso de famílias que
recebem até três salários mínimos e entre três e dez salários
mínimos.
Quem tem o nome sujo tem dificuldades para tomar crédito, seja para algo corriqueiro como uma compra no supermercado, ou para situações mais complexas, como financiamento de um carro ou imóvel.
Por mais preocupante que seja uma situação de desemprego associada ao nome sujo, se descabelar não vai ajudar.
Será necessário disciplina e determinação para resolver o
problema.
A situação de quem fica desempregada pode variar muito.
Algumas pessoas, quando perdem o emprego, podem contar
com uma reserva financeira criada justamente para casos
emergenciais como demissão. Já em outros casos, a pessoa
perde o emprego e não tem recursos para arcar com as despesas.
Segundo Flávio Calife, economista da Boa Vista SCPC,
quem está desempregado e com o nome sujo terá que tomar
atitudes importantes, como reestruturar gastos, ver quais deles poderão ser eliminados ou reduzidos. Como exemplo de
gastos que podem ser diminuídos, ele cita os referentes a entretenimento e refeições fora de casa.
Outra providência essencial é tentar renegociar as dívidas.
“A primeira coisa que o consumidor deve fazer é procurar o
credor e tentar renegociar os pagamentos, tentar modificar
prazos e juros, tentar diminuir o peso das dívidas”, disse o
especialista. Geralmente, o próprio credor vai procurar algo
melhor para facilitar o pagamento, pois ele também tem o interesse em receber.
Segundo Calife, não é necessário buscar intermediários
para procurar o credor. O consumidor pode fazer seu cadastro no site da Boa Vista SCPC e através do próprio site procurar o credor.
Vale lembrar também que caso a negociação esteja complicada, é possível buscar o intermédio de um juizado especial. A intervenção judicial é indicada para os casos em que
forem cobrados juros abusivos.
O economista alerta que os consumidores nunca devem
confiar em nenhuma promessa de que ficarão com o nome
limpo sem o pagamento das dívidas. De acordo com ele, uma
promessa desse tipo é sinal de fraude.
Quem perdeu o emprego e está inadimplente, deve se informar sobre planejamento financeiro. O ideal é pesquisar
sobre o assunto na internet e em livros. “Aproveite” o tempo
livre extra para se informar a respeito.
Depois que conseguir pagar as dívidas, o credor é obrigado
a retirar o nome do cadastro de pessoas inadimplentes em até
cinco dias úteis, segundo o economista. O consumidor pode
verificar, no site da Boa Vista e de outros órgãos de proteção
ao crédito, se o nome está limpo. Se ainda estiver sujo, deve
entrar em contato diretamente com o credor.
Com um detalhe, não deixe para fazer isso mais tarde.
Faça o quando antes e fuja dos juros.

Fundação Dr. João Romeiro
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‘Dona Jandirinha’, 100 anos
de muita alegria e animação
Luiz Ribeiro

O Centro de Convivência da Terceira Idade “Princesa do Norte”, de
Pindamonhangaba, comemorou um
aniversário muito especial, na última
quinta-feira, 7 de abril. Foram os 100
anos da professora Jandira Carvalho. ‘Dona Jandirinha’ adorou a festa
e mostrou porque é considerada uma
das mais alegres e animadas sócias do
CCTI: cantou e dançou, esbanjando
alegria e vivacidade. Chegou a puxar
um cordão, entoando, com voz firme
e forte, a marchinha “Taí”, o grande
sucesso de Carmem Miranda, no carnaval de 1930.
‘Dona Jandirinha’ é nascida em
Tietê, SP, mas mora em Pindamonhangaba desde 1958.

A aniversariante
dançando com Antonio
Cozzi, presidente do
Sindicato do Comércio
de Pindamonhangaba

R EGISTRO CULTURAL

Altair Fernandes

Sarau da APL com tema livre

Arquivo TN

Nesta quinta-feira (14), às 19h30, haverá o sarau
da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras. O
evento, que já faz parte da programação de atividades
culturais da entidade, será em sua sede no Palacete Tiradentes (praça Barão do Rio Branco, 22, o tradicional
Largo São José). A presidente da APL, Bete Guimarães,
convida os amigos da Academia a participarem do agradável encontro com os acadêmicos e apresentarem também seus trabalhos poéticos – tema livre. A direção solicita aos participantes que levem salgados para tornar
ainda mais agradável essa confraternização cultural.

Plenária solene da APL de volta ao palacete do museu
Arquivo TN

A presidente da Academia Pindamonhangabense
de Letras, Elisabete Guimarães, informa que, possivelmente, ate o mês de
julho, as plenárias solenes
da APL estarão de volta ao
Palacete Visconde da Palmeira, sede do Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina. Na plenária do próximo
dia 29, às 20 horas, a programação será a seguinte:
palestra sobre o tema “Dr.

Emílio Ribas”, com o acadêmico dr. José Lelis Nogueira; premiação do concurso (poemas e desenhos)
cultural que a APL realiza
com as escolas locais, serão
laureados alunos do Sistema
Anglo de Ensino Dr. Emílio
Ribas; posse de Syllas Puccinelli, Ana Maria Guimarães
e Rute Eliana ao quadro de
membros honorários; apresentação do coral composto
por alunos da Fasc- Faculdade Santa Cecília.

Premiação literária
Na sessão plenária solene da APL ocorrida no dia
18 de março, houve, dentro da programação, a premiação aos alunos participantes do concurso cultural
que a entidade realiza junto as escolas locais (rede pública ou privada). Na ocasião, foram laureados alunos

da Escola Estadual Rubens Zamith, que tem como diretora a Maria Aparecida de Oliveira Santos. O tema
do concurso (prosa e verso) homenageou as mulheres
no mês a elas dedicado. Nesta edição publicamos os
trabalhos melhores classificados:

Flores de Armadura

Até que em 1934, conquistou
Sua primeira vitória,
O direito de votar.
Depois de muita luta
Maria da Penha,
Conseguiu dar o seu nome
A uma nova lei, logo em 2006
Após ter muito sofrido
Na mão de seu próprio marido.
Ah, esse gênero
Que não é de se objetificar
E nem de esperar na janela,
Escolhe com quem vai estar,
Independente do que vier
Ela é senhora de si,
Ela é bela,
Cada uma do seu jeito,
Ela é mulher.
(2º lugar - Natália Rodrigues Vieira, 3ª série C)

Com a mulher mais importante
pra mim
Minha mãe: a primeira mulher
que vi
Ela me deu a luz e por isso
estou aqui.

Mulheres da minha vida

(3º lugar - Bernardo Otto
Pereira da Silva,
6ª série/7º ano)

Delicadas como flores
Dos cactos mais resistentes
Dotadas com o dom.
De deixar todos contentes
Mesmo abatida
Faz a proeza de trazer alegria;
Comparadas a diamantes
Bonitas, fortes, eternas.
Para viver a merecida nova era.
Quando sua pele,
O roxo tom assume
Indigna-se e não se culpa
Com antigas esfarrapadas
desculpas.
Deixaram de costurar
Fazem uso da tesoura.
Cortando todas as pregas
Que outrora prendia sua boca.
Saíram de suas cozinhas
De acústicas paredes,
Aos palanques subiram
E o eco de suas vozes
Finalmente ouviram.

Um verdadeiro equívoco
De quem as julga sexo-frágil,
“Mulher” de Elba e de Erasmo
Mulheres guerreiras
Com o coração rosa materno
E por direito suas
vestes em anil.
(1º lugar - Beatriz Ribeiro
Passos, 2ª série C)
Gênero Guerreiro
Era uma vez
Um gênero guerreiro
Que corria pelo tempo
Atrás de seus direitos,
Vivia com medo de grandes
tormentas
Por, supostamente, não ter
pensamento.
Não podia votar estudar e
trabalhar
E nem era permitido opinar.
E esse gênero em sua maioria
Ocupava funções subalternas

Minha poesia começa assim

EXPEDIENTE

Avó, tia, madrinha, prima, professora ou amiga
Parente ou não, uma mulher
sempre tem emoção
Tempos atrás mulheres eram
desprezadas,
Ignoradas e dadas como fracas
Você concorda com isso, sim
ou não?
Espero que tenha prestado
atenção.
Responda-me, qual mulher
mora no seu coração?
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COTIDIANO
Na contramão da crise, Pinda tem
aumento de vagas na construção civil
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Destoando de outras
cidades da região e da
tendência nacional, Pindamonhangaba encerrou
o mês de fevereiro com
saldo de empregos positivo no setor de Construção
Civil.
De acordo com a pesquisa elaborada pelo SindusCon-SP - Sindicato da
Indústria da Construção
Civil do Estado de São
Paulo em parceria com a
FGV - Fundação Getúlio
Vargas, o município registrou 53 novas contratações, totalizando 1.750
vagas ativas, um crescimento de 3,12% sobre janeiro.
Na região, além de
Pindamonhangaba, Guaratinguetá também apresentou crescimento, com
50 novos trabalhadores
no setor.
Em São José dos Campos, maior cidade do Vale
do Paraíba, a construção
civil encerrou fevereiro
com 14.289 pessoas em-
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DO

NAS PRINCIPAIS CIDADE

VALE

PARAÍBA
DE 2016)

DO

(FEVEREIRO

Emprego nas principais cidades do Vale do Paraíba
(fevereiro de 2016)
Variação
Estoque em 29
Cidade
Vagas
Mensal (%)
de fevereiro
São José dos Campos

-1,69%

-245

14.289

Jacareí

-1,33%

-30

2.219

Pindamonhangaba

+3,12%

+53

1.750

Taubaté

-0,04%

-2

4.966

Caraguatatuba

-3,39%

-38

1.084

Campos do Jordão

-3,71%

-16

415

+2,19

+50

2.332

Guaratinguetá

Cidade foi a que criou mais postos de trabalho em fevereiro deste ano
pregadas, ou seja, com o
fechamento de 245 postos de trabalho sobre
janeiro. No período de
um ano foram 248 vagas fechadas. Em Jacareí foram 30 profissionais formais demitidos
no mês, uma queda de

1,33% sobre o mês anterior.
Na serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão,
foram 16 postos de trabalho fechados e a cidade
encerrou o mês com 415
trabalhadores ativos.
No Estado de São Pau-

lo, em fevereiro, o emprego registrou queda de
-0,57% em relação a janeiro,
considerando efeitos sazonais, com redução de 4.431
mil vagas. Desconsiderando
a sazonalidade, o declínio
no período foi de -1,02%, ou
seja, menos 7,9 mil vagas.

Polícia faz 170 testes de bafômetro
e autua sete motoristas na cidade
Blitzes de ﬁscalização da Lei Seca foram realizadas entre a noite de sexta-feira
(8) e a madrugada de sábado (9). Ao todo, 225 condutores foram submetidos ao
teste do etilômetro em Pindamonhangaba e Ubatuba
O programa Direção
Segura - ação coordenada pelo Detran/SP para
a prevenção e redução
de acidentes e mortes no
trânsito causados pelo
consumo de álcool combinado com direção - autuou 18 pessoas em operações de ﬁscalização da Lei
Seca no Vale do Paraíba e
Litoral Norte entre a noite
de sexta-feira (8) e a madrugada de sábado (9).
As blitzes foram realizadas em Pindamonhangaba e Ubatuba. Ao todo,
foram aplicados 225 testes
do etilômetro (conhecidos
por bafômetro).
No total, 17 condutores
foram autuados por embriaguez ao volante e terão
de pagar multa no valor de
R$ 1.915,40 e responder a
processo administrativo

EMPREGO

Divulgação

170 condutores
ﬁzeram o teste do
bafômetro e sete
foram autuados

junto ao Detran/SP para
a suspensão do direito de
dirigir por 12 meses.
Outro condutor foi autuado de acordo com o artigo 277 do CTB – Código
de Trânsito Brasileiro –
por ter se recusado a realizar o teste do etilômetro e
receberá as mesmas penalidades acima.

Entre os autuados, dois
motoristas responderão
na Justiça por crime de
trânsito, além de pagar a
multa e ter a CNH – Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Eles
apresentaram índice a
partir de 0,34 miligramas de álcool por litro
de ar expelido no teste

do etilômetro ou tiveram
embriaguez atestada em
exame clínico realizado
por médico-perito da Polícia Técnico-Cientíﬁca.
Se condenados, poderão
cumprir de seis meses a
três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca,
também conhecida como
“tolerância zero”.

PM Ambiental
faz reunião para
discutir estratégias
operacionais
O Conselho da Polícia Militar Ambiental,
formado pelo CPAmb
– Comando de Policiamento
Ambiental,
e mais 50 agentes do
Estado de São Paulo,
estiveram em Pindamonhangaba na última
quarta-feira (6) e seguiram até quinta-feira
(7), para discutir assuntos ajustes de procedimentos
operacionais
padrão, questões ambientais, estratégicos,
ﬁnanceiros, operacionais e deliberações.
Por meio das reuniões que acontecem três
vezes ao ano, são deﬁnidos os posicionamentos
institucionais nos principais eixos como a educação. “Incremento no
ensino do policial pra
que ele possa se aperfeiçoar nessas atividades,
bem como o uso de tecnologia, que a gente entende que potencializa
nossas ações”, declarou
o coronel PM Rogério
Xavier. Ainda de acordo
com o oﬁcial, a escolha
por Pindamonhangaba

é devido a localização e
a facilidade de concentração de todos os comandantes que vieram
de diversas partes do
Estado.
O comandante do
CPAmb explicou as diﬁculdades da PM Ambiental. “Nós vivemos
recentemente na região
metropolitana períodos
de falta de água, o que
não ocorreu em outros
locais do estado”. São
Paulo tem características diferentes, porque
existem recursos diferentes. “Cada local do
estado tem uma característica ambiental diferente a ser conservada”,
acrescentou.
A PM também atua
no trabalho preventivo, no policiamento
ambiental é ela quem
aplica as leis nessa área.
De acordo com o comandante, a utilização
de instrumentos de informática tem permitido os agentes aumentarem as atividades e
agir em questões ambientais.
Carlos Marcelo/AgoraVale

CONFIRA ABAIXO AS INFORMAÇÕES DETALHADAS DE CADA CIDADE:
PINDAMONHANGABA

UBATUBA

Locais das operações: avenidas Nossa
Senhora do Bom Sucesso e anel viário –
José Geraldo Rodrigues Alckmin
Testes aplicados: 170
Motoristas autuados: 7

Locais das operações: rua Capitão Felipe
e avenida Iperoig
Testes aplicados: 55
Motoristas autuados: 11, sendo um por
recusa e dois autuados também por
crime de trânsito

Ação integrada - Lançado no Carnaval de 2013, o programa Direção Segura integra equipes do Detran/SP,
das polícias Militar, Civil e Técnico-Cientíﬁca, e do Corpo de Bombeiros. Pela Lei Seca (lei 12.760/2012), todos os
motoristas ﬂagrados em ﬁscalizações têm direito a ampla defesa, até que a CNH seja efetivamente suspensa. Se o
condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado.

PM abordou procedimentos operacionais
e ambientais no encontro
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 125/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) ROBSON LUIS
BUENO, responsável pelo imóvel situado a RUA ISAURA VIEIRA DA FONSECA,
s/nº, Bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito no município sob a sigla
NE121503006000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 124/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) SEBASTIÃO
VICENTE, responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO DE OLIVEIRA
PENTEADO, s/nº, Bairro JD RESENDE, inscrito no município sob a sigla
SO111010011000, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 121-16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) JONAS MARCONDES
GOMES DO NASCIMENTO, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ
RODRIGUES ALVES, Bairro ARARETAMA. inscrito no município sob a sigla
SO231202031000, 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

RESOLUÇÃO Nº 4 DE 1º DE MARÇO DE 2012
(alterada em 04/02/2016)
Dispõe sobre a criação e regulamenta o funcionamento das comissões do Conselho
Municipal do Idoso.
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei n°. 4.492/2006, no
uso de suas atribuições legais, na sua 4ª reunião ordinária realizada em 1º de março de
2012 e sua 1ª reunião ordinária realizada em 4 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam criadas no âmbito do Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, as
seguintes Comissões:
I - Comissão de políticas públicas;
II – Comissão de registro e acompanhamento de entidades;
III – Comissão de monitoramento e ﬁscalização;
IV – Comissão de análise e avaliação de projetos.
Parágrafo Único - Às Comissões compete preparar e analisar as matérias que serão
apreciadas na plenária.
Art. 2º As Comissões serão compostas por 4 (quatro) ou mais membros, contando com
representação paritária entre Conselheiros do Poder Público e da Sociedade Civil.
Art. 3º – Cada comissão deverá ter um coordenador e um relator.
I – Compete ao coordenador convocar as reuniões e coordenar os trabalhos da Comissão.
II – Compete ao relator redigir o relatório dos trabalhos e apresentá-lo, oralmente e por
escrito em plenária, esclarecendo, com os demais membros, eventuais dúvidas dos
conselheiros.
III – O coordenador de cada Comissão, nas suas faltas e impedimentos, será substituído
pelo relator.
IV - O coordenador e o relator serão eleitos pela Comissão, com ciência ao Plenário.
V – Por ocasião da convocação para a reunião plenária, poderá ser enviada cópia do
relatório para leitura prévia dos conselheiros.
VI – Havendo dúvida não esclarecida pela Comissão na reunião plenária, qualquer
conselheiro com direito a voto poderá pedir vistas do processo e apresentar voto em
separado, fundamentando sua opinião, na reunião seguinte.
Art. 4º Compete às Comissões, especiﬁcamente o seguinte:
I - Comissão de políticas públicas;
a) elaborar o Plano de Ação, a partir das propostas aprovadas nas Conferências, e submetêlo à apreciação do Plenário;
b) acompanhar a execução das ações e dar ciência ao Plenário;
c) acompanhar o processo legislativo referente às políticas públicas destinadas ao idoso;
d) articular o poder público e as entidades em torno da proteção integral ao idoso,
observando o princípio da prioridade legal.
II – Comissão de registro e acompanhamento de entidades;
a) analisar processos de inscrição de programas de entidades governamentais e nãogovernamentais;
b) visitar as entidades a ﬁm de veriﬁcar as condições exigidas no art. 48, inciso I, da Lei nº.
10.741/2003.
III – Comissão de monitoramento e ﬁscalização.
a)
zelar para que as entidades cumpram as obrigações elencadas no art. 50 da Lei
nº. 10.741/2003.
b)
analisar as prestações de contas das entidades e submetê-las à aprovação do
Plenário;
c)
analisar os processos de infrações administrativas, de acordo com os
dispositivos da Lei nº. 10.741/2003, e submetê-los à decisão do Plenário.
IV – Comissão de análise e avaliação de projetos.
a)
elaborar procedimentos de análise de projetos e padrões a serem seguidos
pelas entidades;
b)
analisar os planos de trabalhos apresentados pelas proponentes inscritas no
CMI em atendimento aos Editais;
c)
analisar e emitir parecer prévio sobre Planos de Trabalhos apresentados pelos
proponentes inscritos no CMI;
d)
dar suporte ao Plenário na aprovação e avaliação de resultados dos projetos e
programas a serem executados.
Art. 5º O Plenário e/ou as Comissões poderão criar Grupos de Trabalho, com a participação
de proﬁssionais, de representantes de outras organizações e da comunidade, para
promover estudos de natureza mais complexa, devendo submeter o resultado de seus
estudos à análise das Comissões e à decisão do Plenário.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba – COMTUR, através de
seu Presidente,
Considerando a relevância do Conselho para o Município,
Considerando o término do mandato da atual gestão,
Considerando o interesse dos estabelecimentos turísticos, dos empresários do
município e dos atuais membros componentes deste Conselho Municipal,
CONVOCA:
1. A sociedade civil para comparecer na próxima reunião ordinária deste Conselho
a se realizar no dia 14/04/2016, local e horário abaixo identificados, a fim de
tratar da composição dos membros deste Conselho para a Gestão 2016/2018.
2. De acordo com o ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N. 3393/1997,
alterado pela LEI MUNICIPAL N. 5608 DE 05/02/2014, devem ser componentes
deste Conselho Municipal as seguintes representações da sociedade civil:
 2 (dois) representantes da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
PINDAMONHANGABA – ACIP;
 2 (dois) representantes da ASSOCIAÇÃO DO SETOR RURAL, DO TURISMO
RURAL OU DO AGRONEGÓCIO estabelecidas no município, sejam patronais
ou empregados;
 2 (dois) representantes da ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
URBANISTAS DE PINDAMONHANGABA;
 2 (dois) representantes da REDE HOTELEIRA DO MUNICÍPIO;
 2 (dois) representantes do NÚCLEO TURÍSTICOCOMTUR
DO RIBEIRÃO
GRANDE;
Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo
 2 (dois) representantes do NÚCLEO TURÍSTICO DO PIRACUAMA;

 1 (um) representante da REDE GASTRONÔMICA DIFERENCIADA;

 2 (dois) representantes
dos3643-1424
GUIAS DE
TURISMO
DO MUNICÍPIO;
Contato: (12)
e 3643-1761
| comturpinda@gmail.com
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(dois)

representantes

de

TRANSPORTADORAS

TURÍSTICAS

DO

MUNICÍPIO;
 2 (dois) representantes do TURISMO DE AVENTURA;
 2 (dois) representantes dos ARTESÃOS DO MUNICÍPIO.
3. Os representantes dos segmentos citados interessados em compor a nova
gestão do COMTUR, deverão comparecer munidos de cópias dos documentos
pessoais e da ficha cadastral anexa preenchida.
4. Caso compareça o número elevado de representantes dos segmentos citados,
os mesmos deverão eleger entre si os novos componentes.

Pindamonhangaba, 4 de fevereiro de 2016.
Adilson Lima da Silva
Presidente do CMI – Gestão 2016/2018
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 2 (dois) representantes de AGÊNCIAS DE TURISMO DO MUNICÍPIO;

5. Os representantes eleitos deverão decidir entre si a titularidade e a suplência do
cargo de conselheiro, na respectiva representação do segmento.
6. O mandato é de dois anos.
7. O exercício da função de conselheiro não será remunerado, considerando-se

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
LEI N.º 5.904, DE 08 DE ABRIL DE 2016.

RESOLUÇÃO Nº 10, de 3 de março de 2016.

Denomina de LEANDRO LOPES BARBOSA, a Quadra localizada

Dispõe sobre os critérios de utilização de recursos destinados ao Fundo Municipal do Idoso,
através de planos de aplicação das doações e demais receitas.

na Escola Aparecida Arantes Vasques.
(Projeto de Lei n° 16/2016, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerario)

VEREADOR

FELIPE

CÉSAR,

Presidente

da

Câmara

de

Vereadores

de

Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da
Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de LEANDRO LOPES BARBOSA a Quadra localizada na
Escola Aparecida Arantes Vasques, no Loteamento Mombaça.

O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 4492/2006 – Conselho Municipal
do Idoso,
Considerando as Leis Federais nº 10741/2003 – Estatuto do Idoso e nº 12213/2010 – Fundo
Nacional do Idoso,
Considerando as Leis Federais nº 13019 – 31/07/2014 e nº 13204 – 14/12/2015, que institui
normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade
civil,
Considerando as Leis Estaduais nº 12548/2007 e nº 14874/2012 – consolida a legislação
relativa ao Idoso,
Considerando a Lei Municipal nº 5221/2011 – Fundo Municipal do Idoso,
Considerando a Instrução Normativa da RFB nº 1131 de 21 de fevereiro de 2011, em seu
capítulo II, Seção I, Artigo 9º, Seção II, artigo 10 e Seção III, artigo 11,
Considerando as deliberações ocorridas na 1ª e 2ª Reunião Ordinária de 2016, realizadas
respectivamente nos dias 4 de fevereiro e 3 de março de 2016,
Resolve,

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2016.

Art. 1° - Somente poderão ser ﬁnanciadas as propostas que atenderem ao Edital de
Chamada pública anual do Conselho Municipal do Idoso, respeitando-se os prazos, critérios
e exigências legais do Edital.
Art. 2º. Fica deﬁnida a retenção dos recursos de projetos e demais doações realizadas ao
Fundo Municipal do Idoso de Pindamonhangaba em 10% (dez por cento) para fortalecimento
das ações do Conselho.
Parágrafo único. A retenção será realizada incontinenti na entrada dos recursos no Fundo
Municipal do Idoso.

VEREADOR FELIPE CÉSAR
PRESIDENTE

Art. 3º. Os recursos destinados deverão ﬁnanciar programas e ações relativas a pessoa
idosa, com vistas a assegurar seus direitos sociais e criar condições para promover sua
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
Parágrafo único: Serão contempladas com os recursos citados no caput deste artigo
as entidades civis sem ﬁns lucrativos, devidamente instituídas e inscritas no Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS e Conselho Municipal do Idoso – CMI que tiverem
seus projetos aprovados em plenária pelo Conselho.
I – A habilitação de entidades sem ﬁns lucrativos só será admitida mediante a comprovação
de no mínimo 6 meses de funcionamento.
Art. 4º. O Fundo Municipal do Idoso não ﬁnanciará ou co-ﬁnanciará projetos e ações de
caráter continuado, conforme deﬁnição do artigo 17 da lei complementar federal de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

LEI N.º 5.903, DE 08 DE ABRIL DE 2016.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Denomina a alça de acesso do Viaduto do bairro das Campinas, de
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PADRE SAMUEL JOSÉ DE CARVALHO.
(Projeto de Lei n° 11/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes Cal)

VEREADOR

FELIPE

CÉSAR,

Presidente

da

Câmara

de

Vereadores

de

Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da
Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de PADRE SAMUEL JOSÉ DE CARVALHO, a alça de acesso
do Viaduto do bairro das Campinas, localizado entre a Rua José Benedito Quirino, estendendo-se até a

Art. 5°. Terão prioridade de aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso, as
propostas de trabalhos que contemplem e tenham abrangência nos seguintes direitos
fundamentais da pessoa idosa:
I – Cidadania, liberdade, dignidade, respeito e prevenção de risco social;
II – Convivência familiar, comunitária e outros direitos.
Parágrafo 1°: O proponente poderá apresentar até 3 (três) propostas, desde que tenham
objetos diferentes.
Parágrafo 2º: O proponente poderá ser contemplado com apenas uma proposta.
Art. 6°. As propostas de trabalho serão selecionadas e aprovadas mediante o seguinte
critério:
I – ordem decrescente de votação.
Parágrafo único: havendo empate entre duas ou mais propostas de trabalho, o desempate
será decidido pelos membros do conselho.
Art.7°. Serão suspensos os recursos deliberados à entidade que não iniciar o
desenvolvimento de seu projeto após 90 (noventa) dias da deliberação.
Parágrafo único: os recursos de que trata o caput ﬁnanciarão o próximo projeto já aprovado
e classiﬁcado.
Art. 8°. Os casos omissos serão tratados e resolvidos pelo Conselho Municipal do Idoso.

estrada Municipal do Tanque.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em

Local da reunião

: Museu Histórico e Pedagógico D.Pedro I Dona Leopoldina

Horário

: 19h00

Pindamonhangaba, 8 de abril de COMTUR
2016.
Pindamonhangaba
Jairo Fogaça - Presidente

Conselho Municipal de Turismo

FICHA CADASTRAL
( ) PESSOA FÍSICA:

Contato: (12) 3643-1424 e 3643-1761 | comturpinda@gmail.com
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NOME:___________________________________________________________________
CPF:____________________________RG:_____________________________________
ENDEREÇO:______________________________________________________________
_______________________________________________________CEP:______________

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

como serviço público relevante.

Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua aprovação e publicação.

TEL: ( )_ ______________________CEL: ( )__________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________
( ) PESSOA JURÍDIA
ESTABELECIMENTO:_______________________________________________________
CNPJ:____________________________________________________________________
ENDEREÇO:______________________________________________________________
_______________________________________________________CEP:______________
TEL: ( )_ ______________________CEL: ( )__________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________
WEBSITE:________________________________________________________________
REDES SOCIAIS:__________________________________________________________
SÓCIOS:______________________________________CARGO_____________________
SÓCIOS:______________________________________CARGO_____________________
REPRESENTAÇÃO DE INTERESSE NO COMTUR (conforme edital)
_________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 126/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a) ADEVAR LOPES PEREIRA,
responsável pelo imóvelContato:
situado(12)
a 3643-1424
RUA DOUTOR
FONTES
JUNIOR, 65º, Bairro
e 3643-1761
| comturpinda@gmail.com
3 SÃO
BENEDITO, inscrito no município sob a sigla SO.11.12.06.050.000, 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

Adilson Lima da Silva
Presidente do CMI – Gestão 2015/2017

contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2016.

VEREADOR FELIPE CÉSAR
PRESIDENTE

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE DE PINDAMONHANGABA
FUNDADO EM 22 DE MARÇO DE 1940
Rua José Amílcar Bedaque s/nº - Parque São Domingos
CEP 12400.000 – Pindamonhangaba – SP Fone 12-3642.6796 – CNPJ 45.224.250/0001-43
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 27 de abril de 2016, às 15h40min *. 2º LEILÃO: 03 de maio de 2016, às 15h40min *.*(horário de Brasília).
Carlos Eduardo Luis Campos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 751, com escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca,
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular com
Caráter de Escritura Pública de 28/01/2014, cujo Fiduciante é MÁRCIO SOARES RODRIGUES, CPF/MF nº 305.515.73899, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo
Rua
Nogueira, (Duzentos
860 - Loteamento
Real
Ville - Mombaça
- 12400-900
- Telefax:- (12)
3644-2250
igual
ouAlcides
superiorRamos
a R$ 212.413,05
e doze mil,
quatrocentos
e treze reais
e cinco centavos)
atualizado
conforme
Pindamonhangaba
- SP
Portal:
www.camarapinda.sp.gov.br
disposições contratuais), o imóvel
constituído por
“Prédio
Residencial,
situado à Rua Dos Antúrios, nº 25, integrante do
Conjunto Residencial Vale das Acácias – Fase I, Pindamonhangaba/SP, e seu respectivo terreno constituído pelo lote nº 32
da quadra B, com área total de 188,30m²”, melhor descrito na matrícula nº 19.307 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pindamonhangaba/SP. Regularização da área construída não averbada é de responsabilidade do arrematante. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante
em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior
a R$ 153.981,55 (Cento e cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) – nos termos do
art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do
leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA
A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066.

Convocamos os senhores sócios para reunião de Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia 23 de Abril de 2016, na Rua José Amilcar Bedaque, s/nº, Bairro Parque São
Domingos, Pindamonhangaba SP, as 15:00 horas em primeira convocação, com presença
de no mínimo (Dois terços) dos sócios com direito a voto e em segunda convocação 1 (uma)
hora após, com qualquer numero de sócios.
Aos interessados em inscrever suas CHAPAS, poderão fazê-lo até (uma) hora antes do
horário marcado para ASSEMBLÉIA; no endereço acima citado.

CONTROLE 127/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr RAPHAEL MUASSAB,
responsável pelo imóvel situado a RUA ELZO SOARES NOGUEIRA, 0, Bairro JARDIM
IMPERIAL, inscrito no município sob a sigla SE.21.05.07.004.000, 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

Ordem do dia;
1- Aprovação do Estatuto.
2- Eleger nova Diretoria Executiva, para Triênio de 2016,2017 e 2018.
3- Eleição do Conselho Deliberativo para Triênio de 2016,2017 e 2018.
4Eleição do conselho /ﬁscal e 3 (Três) suplentes do Conselho Fiscal para Triênio de
2016,2017 e 2018.
Pindamonhangaba, 07 de Abril de 2016.
Theophilo Jorge da Silva Neto
Administrador Próvisório

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002264-33.2011.8.26.0445 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de
Sena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Elonilton Apostolo Borges, CPF 094.271.798-80, RG 17550626-7 e
Simone Moraes Silva Borges, CPF 130.751.178-38, RG 22413663-X, que lhe foi proposta uma ação de Despejo
por Falta de Pagamento, convertido em Cobrança por parte de Transcontinental Emprendimentos Imobiliários
Ltda, alegando em síntese: objetivando a cobrança de R$ 2.600,00 (02/2011), relativo aos alugueres do imóvel
na Rua Bulgária, 331, Residencial Pasin, Pindamonhangaba SP, vencidos desde 10/2010. Encontrando-se os réus
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros,
os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de novembro de 2015.

Tribuna do Norte
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12 DE ABRIL DE 2016

CIDADE
Lar São Judas Tadeu inaugura
brinquedoteca e salas de TV
Divulgação

Divulgação

outros fatores.
De acordo com frei
Laércio, diretor do Lar,
a parceria com a Casa de
Noel soma muito para que
eles possam oferecer aos
assistidos um ambiente
mais aconchegante, com
qualidade e segurança. “O
evento Casa de Noel foi de
extrema importância para
nós, pois contribui para a
realização do nosso trabalho social”, concluiu.
Casa de Noel
O evento Casa de Noel
surgiu em 2009, com o
objetivo de arrecadar recursos para assistir entidades carentes da região,
mobilizando empresas e
pessoas que desejam contribuir com a sua causa. O
evento beneﬁcente acontece em Pindamonhanga-

O Lar São Judas Tadeu
vai inaugurar, nesta terçafeira (12), uma brinquedoteca e salas de TV, que
vão atender 90 crianças.
O valor investido na reforma foi de R$ 16.800,
proveniente de doação do
evento Casa de Noel 2015.
O Lar São Judas é uma
instituição ﬁlantrópica de
atendimento a crianças e
adolescentes de seis a 14
anos, pertencente à Congregação dos Irmãos dos Pobres de São Francisco, fundada em 1947, em Pinda.
O público-alvo é formado por crianças e
adolescentes que se encontram em situações de
risco social, que envolvam
violência, drogas, prostituição, falta de moradia
adequada, entre tantos

Brinquedoteca e salas de TV vão atender 90 crianças

Andréa Gonçalves e Judith Fernandes

ba, no ﬁnal de cada ano,
em um verdadeiro espírito natalino. Idealizado
pelas amigas Andréa Gonçalves e Judith Fernandes, o evento se consolida

próprias voluntárias, que
para garantir o seu bom
uso, durante todo o ano
subsequente, gerenciam a
sua utilização nas entidades assistidas, realizam

a cada edição, envolvendo
muitos parceiros, criando
uma rede de voluntariado.
Toda a contribuição arrecadada durante a Casa de
Noel é administrada pelas

Vela é eleito presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
Guilherme Moura

O novo presidente Vela, o atual presidente
Renato Mamão e o ex-presidente Romeu
Martins, nos momentos ﬁnais da apuração
EDITAL
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS,
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR
E ROSEIRA, situado na Rua Sete de Setembro, nº 232/246, Centro, Pindamonhangaba, estado de São
Paulo, para o mandato do quadriênio 2016/2020, publica o presente
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS
A Comissão Eleitoral, responsável pela coordenação do processo eleitoral, que se realiza no
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS,
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA CÉSAR
E ROSEIRA, torna público o resultado da apuração da eleição em segundo turno de renovação da
Direção Executiva, Conselho da Direção Executiva e Conselho Fiscal, ocorrida nos dias 06, 07 e
08/04/2016, integrados pelos associados nominados na relação abaixo. Informa ainda que o mandato
será de 01/07/2016 a 30/06/2020.
Eleitores listados: 4.887; Votos apurados: 2.482; Votos em branco: 35; Votos nulos: 43; Votos CHAPA
UM: 2.404.
DIREÇÃO EXECUTIVA
PRESIDENTE: Herivelto dos Santos Moraes; VICE-PRESIDENTE: André da Silva Oliveira;
SECRETÁRIO GERAL: Luciano da Silva; SECRETÁRIO DE FINANÇAS: Sérgio da Silva;
SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO: Odirley Luis Romão Prado; SECRETÁRIO DE FORMAÇÃO:
Marcos Aurélio Prudente dos Santos; SECRETÁRIO DE POLÍTICA SINDICAL: Valdir Augusto Corrêa
Moreira; SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA: Antônio Romeu Martins; SECRETÁRIO DE
ASSUNTOS JURÍDICOS: Antônio Ernesto de Souza.
CONSELHO DA DIREÇÃO EXECUTIVA
DIRETOR DE SAÚDE – Titular: Carlos Henrique Cabral; Suplente: Ewerton Luis Rosa; DIRETOR DE
POLÍTICA SOCIAL – Titular: Ronaldo Cardoso da Silva; Suplente: José Ivanez Silva de Araújo;
DIRETOR DA MULHER – Titular: Caio Martins Fabretti; Suplente: Maria Auxiliadora dos Santos;
DIRETOR DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – Titular: José Antônio Ribeiro dos Santos; Suplente:
Luiz Carlos de Paiva; DIRETOR DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE – Titular: Daniel Vieira de
Souza; Suplente: Cherlon Dmaurey Barbosa; DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO –
Titular: José Gilson Leandro da Silva; Suplente: André Luiz Dantis; DIRETOR DA JUVENTUDE –
Titular: Rubens Salles Filho; Suplente: Nilson da Conceição Silva; DIRETOR DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL – Titular: João Bosco da Silva; Suplente: Edson Palazzi dos Santos.
CONSELHO FISCAL
Titulares: Márcio Fernandes da Silva, Célio da Silva Júnior e Claudemir Francisco Gonçalves.
Suplentes: Carlos Alberto Barbosa, Francisco Marçal de Oliveira e Jorge Alexandre da Silva.
Estes diretores eleitos em segundo turno, compõem a direção do Sindicato, juntamente com a Direção
Plena, que é constituída pelos Comitês Sindicais de empresa, eleitos nos dias 09, 10 e 11/10/2013, que
são os seguintes:
BUNDY REFRIGERAÇÃO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – José Francisco da Silva;
COMPANHIA USINA TECPAR – Carlos Berto Nascimento Júnior; CONFAB INDUSTRIAL S/A.
(EQUIPAMENTOS) – João Vicente Caetano; CONFAB INDUSTRIAL S/A. (TUBOS) – João Flauzino
da Silva Filho, Luiz Rodolfo de Oliveira e Renato Marcondes de Oliveira; ELFER INDÚSTRIA SERVIÇO
E COMÉRCIO LTDA. – Anderson Lopes; GERDAU S/A. – Adriano Henrique Machado da Silva,
Claunildo Aparecido Fernandes, José Carlos dos Santos e Marcos José da Silva; GV DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA. - Paceli Alves Ferreira Júnior; INCOMISA - INDÚSTRIA
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INGELEC S/A. – Nilton Roberto da Cunha; LATASA RECICLAGEM
S/A. – Francisco Weliton Sampaio Inácio; NOVELIS DO BRASIL S/A. – Celso Alves Antunes, Hamilton
Marcelino Gonçalves e Marcelo Bitencourt Nogueira; TENARIS COATING DO BRASIL S/A. – João da
Silva Reimberg Júnior, e; COMITÊ SINDICAL DOS APOSENTADOS – Dirceu de Paula, José Alves
Filho, José Maria de Fátima e Sérgio Aparecido da Silva.
RENATO MARCONDES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Eleitoral

MILSON ANTUNES PEREIRA
Comissão Eleitoral

Na sexta-feira (8) foi realizada a apuração da eleição
do Sindicato dos Metalúrgicos de PindamonhangabaCUT. O presidente eleito é
Herivelto Moraes, o “Vela”,
atual secretário geral, sindicalista pela Gerdau e bacharel em direito.
Vela irá assumir o comando da entidade das
mãos de Renato Mamão,
sindicalista pela Confab
Tubos. O segundo turno foi
de chapa única. As disputas
ocorreram no primeiro turno, em apenas três fábricas,
em março.
“É uma grande responsabilidade, aﬁnal é a maior
categoria de Pinda. Representarei com dignidade
esse apoio recebido. Muito
obrigado a todos os companheiros e companheiras”,
disse Vela.
A eleição de Vela também
representa a continuidade
do modelo de CSE – Comitê
Sindical por Empresa, que
intensiﬁca a representação
no local de trabalho. O sistema começou a ser discutido
na gestão de Romeu Martins
e foi colocado em prática no
atual mandato.

Para Renato Mamão, a
categoria estará bem representada na próxima gestão. “O Vela sempre teve
uma atuação chave nas
mobilizações das fábricas
e adquiriu muita experiência nesses anos. Peço aos
trabalhadores que, assim
como me apoiaram durante o mandato, apoiem também o Vela. Eu continuo
integrando a direção plena
da entidade, novos projetos
também virão e continuarei
no movimento, porque a
luta não pode parar”, disse
Mamão.
A nova gestão terá 53
sindicalistas, sendo que 12
estarão no primeiro mandato, o que também demonstra renovação na entidade. Mais duas fábricas
terão representantes, a GV
do Brasil e a Elfer.
O presidente da FEMCUT/SP – Federação dos
Sindicatos Metalúrgicos de
CUT em São Paulo, Luiz
Carlos Dias – Luizão, também esteve presente na
apuração, juntamente com
os dirigentes Daniel Calazans e Edivaldo Moura –
Pula Pula.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o
art. 605 da CLT, vêm CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural,
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II,
alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer,
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o produtor rural em mora e o
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda,
de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde
tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual
impugnação administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia,
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito
Federal, CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo
ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.
Brasília, 11 de Abril de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA

atividades como: compra de mantimentos,
equipamentos, aquisição de suplementos alimentares para pacientes,
entre outras.

Distribuição de colchões
segue neste sábado na
igreja de Sant’ana
A Paróquia de Sant’ana
realizou a primeira fase
da doação de colchões na
igreja. Na manhã de sábado (9) foram distribuídos
cerca de 100 colchões para
pessoas carentes.
O objetivo inicial é
doar todos os 400, por

isso, a campanha seguirá
neste sábado, das 9 às 10
horas. O padre Gonçalves
ressalta que o colchão só
é doado para aqueles que
realmente precisam.
Informações na paróquia pelo número: (12)
3527-1758.
Divulgação

Produtos serão entregues às pessoas de todas
as crenças religiosas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
- PREGÃO Nº. 072/2016 (PMP 9160/2016): referente à “aquisição de herbicida não agrícola para
manutenção de estradas rurais, praças e canteiros do município, cupinicida e formicidas, conforme
solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com encerramento dia 04/05/16 às 14h e
abertura às 14h30.
- PREGÃO Nº. 074/2016 (PMP 9162/2016): referente à “contratação de empresa especializada
para fornecimento e instalação de portas de vidro, vitros, espelhos e box, de banheiro para
a conclusão da obra do Parque da Cidade, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e
Viação”, com encerramento dia 05/05/16 às 14h e abertura às 14h30.
- PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 075/2016 (PMP 9163/2016): referente à “aquisição
de materiais de carpintaria a serem utilizados nos serviços de manutenção realizados pelo
Departamento de Obras e Viação”, com encerramento dia 06/05/16 às 08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO Nº. 076/2016 (PMP 9164/2016): referente à “contratação de empresa especializada em
prestação de serviços técnicos de manutenções preventivas e corretivas de elétrica e mecânica,
com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica,
para roçadeiras do tipo lateral, motosserras de diversas marcas e motores diversos, pertencentes
a esta municipalidade, por um período de 12 meses”, com encerramento dia 06/05/16 às 14h e
abertura às 14h30.
- PREGÃO Nº. 077/2016 (PMP 9165/2016): referente à “aquisição de carrinho plataforma
pneumático a ser utilizado nos serviços do cemitério municipal, conforme solicitação do
Departamento de Serviços Municipais e ferramentas conforme solicitação do Departamento de
Obras e Viação”, com encerramento dia 09/05/16 às 08h e abertura às 08h30.
- PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 078/2016 (PMP 9166/2016): referente à “aquisição
de equipamentos de cozinha para atendimento às escolas da rede municipal de ensino”, com
encerramento dia 09/05/16 às 14h e abertura às 14h30.
- PREGÃO Nº. 079/2016 (PMP 9167/2016): referente à “contratação de empresa especializada na
prestação de serviço com fornecimento e instalação de chapa galvanizada com lona em impressão
digital com alta deﬁnição no espaço cultural teatro galpão”, com encerramento dia 10/05/16 às 08h
e abertura às 08h30.
- PREGÃO Nº. 087/2016 (PMP 10299/2016): referente à “aquisição de materiais hidráulicos para a
conclusão da obra do palco do Parque da Cidade, conforme solicitado pelo Departamento de Obras
e Viação”, com encerramento dia 26/04/16 às 08h e abertura às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO 040/2012 (PMP 7891/2012)
Objeto: Aquisição de refeição para os funcionários plantonistas e os funcionários em campanhas
e produtos para lanche, servido nos cafés dos pacientes com tuberculose em tratamento
supervisionado.
Aditamento 01/2016 ao contrato 085/2012.
Data de assinatura: 04/04/2016.
Vigência: prorrogada até 10/08/2016.
Valor: reajustado em 10,43%, conforme variação do IPC-FIPE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: J F Rezende EPP.
Assina pela contratada: Carlos Cesar Rezende.

TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba

12 de ABRIL de 2016

Esportes
Tribuna do Norte
Cidade Nova assume liderança do grupo A;
Fluminense se mantém no topo na chave B

Portal R3

A terceira rodada da
Segundona de Pindamonhangaba aconteceu no
domingo (10) e acabou
sem surpresas.
Em meio a quatro empates, o maior placar foi
do Vale das Acácias, que
venceu o Santa Cecília por
4 a 1. Flamengo, Cidade
Nova, Jardim Princesa e
Campo Alegre ganharam
com placares discretos,
em casa.
Quem garantiu a vitória no campo do adversário foi o Fluminense e o
Fim de Carreira, que continuam liderando a chave
B e com três vitórias em
três jogos.
O Bela Vista empatou
em 0 a 0 com o Unidos do
Araretama em casa e saiu
da liderança da Chave A,
que agora pertence ao Cidade Nova, que derrotou o
Juventus por 3 a 0.
Afizp e Santa Helena
protagonizaram a partida com maior número
de gols, foram 6, e terminou empatado em 3
a 3.
Para a próxima fase se
classificam apenas os qua-

Fluminense bateu o Jardim Regina por 2 a 0 e manteve liderança na chave B
tro melhores de cada chave. Ao fim dessa rodada

Cidade Nova, Flamengo,
Bela Vista e Jardim Prin-

Resultado da 3a rodada
DOMINGO (10)
PARTIDAS			

LOCAL/ ESTÁDIO

HORAS

FLAMENGO

3 X 2		

JARDIM ELOYNA			

VERA ASSONI – SOCORRO

10H00

BELA VISTA

0 X0

UNIDOS DO ARARETAMA

BAIRRO DAS CAMPINAS

9H45

CIDADE NOVA

3 X 0 		

JUVENTUS			

CIDADE NOVA

9H45

VALE DAS ACÁCIAS

4 X 1 		

SANTA CECÍLIA				 AZEREDO

JARDIM PRINCESA

3 X 1 		

GALÁTICOS			

SANTA LUZIA

10H30

MARICÁ

2 X 3 		

FIM DE CARREIRA			

MARICÁ

15H00

JARDIM REGINA

0 X 2		

FLUMINENSE			

JARDIM REGINA

AFIZP

3 X 3 		

SANTA HELENA			

AFIZP

10H15

COLORADO

1 X 1 		

VILA RICA			

COLORADO

16H00

MOREIRA CESAR

1 X 1 		

REAL MOMBAÇA			

MACHADÃO

9H45

CAMPO ALEGRE

2X1

100 NOME 			

QUIRINÃO

10H30

9H45

CLASS
1º
2º
3º

CHAVE A
EQUIPE
CIDADE NOVA
FLAMENGO
BELA VISTA

J
3
3
3

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

JARDIM PRINCESA
CAMPO ALEGRE
VALE DAS ACÁCIAS
MOREIRA CÉSAR
COLORADO
JARDIM REGINA
MARICÁ
SANTA HELENA

3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
4
4
4
3
2
1

CLASS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

CHAVE B
EQUIPE
FLUMINENSE
FIM DE CARREIRA
VILA RICA
SANTA CECILIA
REAL MOMBAÇA
ARARETAMA
JUVENTUS
100 NOME
AFIZP
GALÁTICOS
JARDIM ELOYNA

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PG GP GC SG EMPATE DERROTA VITÓRIA
9
8
0 8
0
0
3
9
8
5 3
0
0
3
4
3
3 0
1
1
1
4
5
7 -2
1
1
1
4
3
5 -2
1
1
1
3
1
1 0
3
0
0
3
4
9 -5
0
2
1
1
1
3 -2
1
2
0
1
6 10 -4
1
2
0
1
2
7 -5
1
2
0
0
4 10 -6
0
3
0

PG GP GC SG EMPATE DERROTA VITÓRIA
7
6
1
5
1
0
2
7
7
3
4
1
0
2
7
5
1
4
1
0
2
5
3
4
4
6
4
6
8

4
1
2
0
-1
0
-1
-3

0
0
1
1
1
0
2
1

grupo A. No B, Fluminense segue líder, seguido por

Fim de Carreira, Santa Cecília e Vila Rica.

Salonão 2016 apresenta
goleadas na rodada
A categoria livre do Salonão já esta na 5ª rodada.
Na quinta-feira (7) no Jardim Eloyna, o União Futsal goleou o Schalk 51 por

9 a 2 e o Ônix venceu o Corinthias por 6 a 1. Na sexta-feira (8), dessa vez no
Alto Tabaú, jogaram Unidos do Araretama contra

Vila São José A e Unidos
do Castolira contra União
Pedro Lenece. O ‘Arara’
ganhou 1 a 0 e o Castolira
fez 6 a 2.

9H45

Classificação

9
4
6
4
5
4
5
5

cesa se mantiveram na
zona de classificação do

1
1
1
1
1
2
1
2

2
2
1
1
1
1
0
0

PRÓXIMOS JOGOS SALONÃO
QUARTA-FEIRA (13)
PARTIDA			

LOCAL			HORA

FÊNIX

X

MORUMBI FUTSAL

ZITO			

SERROTE

X

MANTIQUEIRA		

ZITO			20H30

PARTIDA			

LOCAL			HORA

UNIÃO FUTSAL

X

FÊNIX		

JARDIM ELOYNA		

19H30

STEEL

X

UNIDOS DO CASTOLIRA

JARDIM ELOYNA		

20H30

19H30

QUINTA-FEIRA (14)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “6ª Reunião
Ordinária de 2016” , cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Informes
- Leitura e aprovação de ata
- Semana do Adolescente
- Comissão Organizadora
- Programação oficial
- Providências necessárias
- Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia: 12/04/2016 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente

