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Presidente da Afro Livre pode
representar o Brasil na ONU
O presidente da Associação Afro Livre – que batalha pela defesa dos direitos dos afrodescendentes
e pelo combate ao preconceito – Benedito Sérgio Irineu, é um dos participantes

da seletiva nacional para
um projeto promovido pela
ONU – Organização das
Nações Unidas, que luta
contra racismo.
A iniciativa pretende
levar os selecionados à

sede da Organização, em
Genebra, na Suíça, para
um curso em novembro
deste ano, e faz parte do
programa de implementação da “Década Internacional dos Afrodes-

cendentes – 2015/2024”
proclamada pela Assembleia Geral da ONU,
onde os temas Justiça,
Reconhecimento e Desenvolvimento serão amplamente trabalhados.

“Fico muito feliz por
ter sido lembrado e indicado pelos que lutam pela
igualdade e pelo ﬁm do
preconceito contra o povo
negro”, aﬁrmou Irineu.
PÁGINA 6
Divulgação

‘Santa’ amplia
vantagem sobre
Araretama; ‘Vale’
e Cidade Nova
ﬁcam no empate

O Santa Cecília ampliou sua
vantagem sobre o Unidos do
Araretama com a vitória por 1 a
0 no domingo (26), na casa do
adversário. Agora, o ‘Santa’ pode
até perder por um gol de diferença em casa que estará classiﬁcado para a ﬁnal da Segundona. No
outro confronto da semiﬁnal, o
Cidade Nova ﬁcou no 0 a 0 contra o Vale das Acácias, que vai
decidir em casa precisando de
um empate para avançar.
PÁGINA 3

UBT premia
vencedores do
concurso de Trovas
e Juventrova
O encerramento e a premiação do XXVI Concurso Nacional/Internacional de Trovas e
XXII Juventrova – concurso
estudantil da modalidade –
ocorreu no sábado (25), no auditório do hotel Colonial Plaza.
A solenidade de premiação
teve início com o presidente da
UBT - Pindamonhangaba, José
Valdez de Castro Moura – procedendo a composição da mesa
dos trabalhos. Na sequência,
coube à trovadora presidente da
UBT - Nacional, Domittila Beltrame, a tradicional palestra que
antecede a entrega de prêmios.

Benedito Sérgio Irineu (à frente) com a delegação de Angola, em 2013, nos Salesianos

PÁGINA 5

‘Guri’ abre novas vagas para cursos gratuitos de música
Divulgação

O Projeto Guri abriu, na segunda-feira (27), inscrições para
novas vagas nos cursos gratuitos de música para crianças e
adolescentes, de seis a 18 anos.
Em Pindamonhangaba são três
polos: Moreira César, Alto Tabaú e Araretama.
Para se inscrever, o interessado não precisa participar de
processos seletivos nem possuir instrumento musical. Basta ser matriculado em qualquer
instituição de ensino da rede
pública ou particular do Estado
de São Paulo.
PÁGINA 6

Tipês obtém
vantagem na Copa
Band Vale

PÁGINA 3

DUAS PESSOAS
MORREM EM
ACIDENTE NA
PINDA/TREMEMBÉ
PÁGINA 3
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UV 5
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Início das aulas é deﬁnido de acordo com data de matrícula do aluno

Trecho de Pinda tem
maior número de
multas por excesso
de velocidade
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ditorial

Acip divulga vencedores
do Concurso Cultural
Registre seu Amor

Frio, tempo seco e possibilidade de vacina fazem pessoas
‘relaxarem’ em relação à dengue

Combate à dengue não pode ser deixado de lado

M

esmo com a chegada do inverno, que começou no último dia 20, a preocupação
com a dengue não pode diminuir. Muita gente não sabe, mas a estação que
registra menor número de casos é ideal
para intensificar o trabalho de prevenção do aparecimento de focos do Aedes
aegypti nas residências. Forma mais
eficaz de combater a doença, a eliminação dos criadouros feita nesta época
do ano garante um próximo verão livre
de uma epidemia. Segundo especialistas do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), apenas dez minutos semanais
de checagem podem afastar o perigo. A
recomendação vale para o ano todo.
“Este é o momento de agir e impedir
que a doença volte com força nas próximas estações. Os ovos do A. aegypti
resistem a longos períodos de dessecação, que podem durar até um ano. Para
a larva eclodir, basta que o ovo entre em
contato novamente com a água”, explica a pesquisadora Denise Valle, chefe
do Laboratório de Fisiologia e Controle
de Artrópodes Vetores do IOC. “Esta resistência é uma grande vantagem para
o mosquito, pois permite que os ovos
sobrevivam por muitos meses em ambientes secos, até o próximo período
chuvoso e quente”, completa a especialista.
O alerta é sempre válido, principalmente porque recentemente a interpretação de notícias sobre a vacina contra
a dengue ‘amoleceu’ a já ‘fraca’ vontade
do brasileiro de atuar para eliminar focos criadouros do mosquito da dengue.
É bom deixar claro que as vacinas
da dengue ainda estão sendo testadas
e que o acesso das pessoas ao produto
pode levar anos.
Na semana passada, por exemplo, o
Estado de São Paulo informou que irá
levar os testes em humanos da primeira

vacina brasileira contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan, unidade da Secretaria de Estado da Saúde,
para mais três cidades brasileiras.
Desde quinta-feira (23), os estudos
começam a ser realizados em cerca de
1,2 mil voluntários de São José do Rio
Preto, em parceria com a faculdade de
medicina local.
Já esta semana, os testes serão iniciados em centros de pesquisa dos
municípios de Manaus-AM e Boa Vista-RR.
Trata-se da última fase da pesquisa
em humanos antes da aprovação da vacina para produção em larga escala pelo
Butantan e disponibilização para campanhas de imunização em massa na
rede pública de saúde em todo o Brasil.
Ao todo, serão mobilizados 17 mil voluntários em 14 centros de pesquisas
situados em 13 municípios pelo país.
Os ensaios clínicos desta etapa foram iniciados em fevereiro deste ano,
pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na capital
paulista.
São convidadas a participar do estudo pessoas saudáveis, que já tiveram
ou não dengue em algum momento da
vida e que se enquadrem em três faixas
etárias: 2 a 6 anos, 7 a 17 anos e 18 a
59 anos. Os participantes do estudo são
acompanhados pela equipe médica por
um período de cinco anos para verificar
a duração da proteção oferecida pela
vacina.
A vacina do Butantan, desenvolvida
em parceria com o National Institutesof Health (EUA), tem potencial para
proteger contra os quatro vírus da dengue com uma única dose e é produzida
com os vírus vivos, mas geneticamente
atenuados, isto é, enfraquecidos. “Com
os vírus vivos, a resposta imunológica
tende a ser mais forte, mas como estão

enfraquecidos, eles não têm potencial
para provocar a doença”, explica o diretor do Instituto Butantan, Jorge Kalil.
Nesta última etapa da pesquisa, os
estudos visam a comprovar a eficácia
da vacina. Do total de voluntários, 2/3
receberão a vacina e 1/3 receberá placebo, uma substância com as mesmas
características da vacina, mas sem os
vírus, ou seja, sem efeito. Nem a equipe médica nem o participante saberão
quais voluntários receberam a vacina
e quais receberam o placebo. O objetivo é descobrir, mais à frente, a partir
de exames coletados dos voluntários,
se quem tomou a vacina ficou protegido e quem tomou o placebo contraiu
a doença.
Os dados disponíveis até agora das
duas primeiras fases indicam que a vacina é segura, que ela induz o organismo a produzir anticorpos de maneira
equilibrada contra os quatro vírus da
dengue e que ela é potencialmente eficaz.
“A dengue é uma doença endêmica
no Brasil e em mais de 100 países. A
vacina brasileira produzida pelo Butantan será uma importante arma de prevenção para que o país possa delinear
estratégias de imunização em massa,
protegendo nossa população contra a
doença e suas complicações, afirma o
secretário de Estado da Saúde, David
Uip.
Enquanto este processo lento, não
por morosidade do Estado ou dos pesquisadores, mas porque é o procedimento adequando de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não chega
ao fim, todos devem contribuir para eliminação dos focos criadouros.
Como alerta, podemos dizer que
‘não é porque existe vacina contra gripe
que você deve ficar exposto à doença’.
Prevenção é o melhor remédio.

REGISTRO CULTURAL

Na quinta-feira (23)
foram escolhidas as
fotos vencedoras do
Concurso Cultural Registre seu Amor. Entre
os dias 23 de maio e 17
de junho, a Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba,
recebeu muitas fotos
divertidas e românticas
de Pindamonhangaba e
de outras cidades. Pelo
regulamento, o autor da

foto mais romântica vai
receber dois Ipad Mini
e o auto da foto mais
divertida receberá dois
relógios Rip Curl.
O autor da foto mais
romântica foi Wellington dos Santos e o autor
da foto mais divertida
foi Douglas Tamari.
A próxima campanha
a ser realizada pela Acip
será a Promoção do Dia
dos Pais.
Divulgação

Divulgação

o
A ç ã Apto Duplex no Centro de Pindamonhangaba (Mobiliado) Edifício Monte Verde
L o C3 dormitórios (sendo 2 suítes), sala 2 amb., coz., wc social, sacadas, área de
serviço, área com churrasqueira e 2 vagas de gar., armários em todos os ambientes e
demais mobílias. Tratar: Sr. Ricardo Henrique : 12. 99731-7512 (Horário Comercial)

Altair Fernandes

APL premia alunas poetisas da escola Ryoiti Yassuda

Na plenária solene da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, realizada na sexta-feira (24), no Museu Histórico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, uma das
atrações foi a premiação ao concurso de poesia promovido pela APL junto às escolas. A escola da vez foi a Ryoiti Yassuda e os premiados e seus respectivos trabalhos
(declamados pelos autores na plenária) o leitor confere nesta coluna.
João Paulo Ouverney

1º lugar
Título: Data e
dedicatória
Autora: Natalia
Leandra Lemes –
Série: 3º ano
Ensino Médio

João Paulo Ouverney

2º lugar
Título: A verdadeira
face
Autora: Ana Paula
Arruda de Camargo
Soares
Série: 2º ano
Ensino Médio

Mãe,
Todo dia sinto teu amor devagarinho caindo sobre mim
Mas, tenho medo de falhar contigo,
Quando eu chegar ao fim
Por mais que eu não te veja,
Não te abrace, não te beije
O meu coração transborda de paixão
Quando a sua imagem me vem ao pensamento.
Porque por mais longe que estejas
Eu sei que cada momento que vivi contigo foi de puro sentimento.
A cada dia, a cada passo,
Cada vitória, até as derrotas
Dedico-lhe.
Minha heroína
És minha rainha
O dia 21 de maio ficou marcado
Por mais que seja uma data triste
Ela ficou no passado
Mas, eu te amarei pra sempre!
E por mais que toda hora de ti eu relembre
Estarás em meu coração
Porque és minha única e eterna paixão.
Patrícia...

Fundação Dr. João Romeiro

Linda menina dos olhos tristes
Seu sorriso é tudo que te salvas
Pois, seus olhos são infelizes
E isso reflete em sua alma
Linda menina do sorriso encantador
Não perca a esperança agora
Você é a coragem para esse mundo sofredor
Há tanto pra se viver lá fora!
Linda menina do sorriso tímido
Seus olhos brilham na timidez
Abra mais esse sorriso lindo
Quero vê-lo outra vez.
Linda menina dos olhos escuros
Quero mergulhar no seu universo
Mesmo que seja um buraco sem fundo
Você se encaixa nos meus versos.

João Paulo Ouverney

3º lugar: Mudanças
Autora: Ana Luiza
Santos
de Melo
Série: 2º ano
Ensino Médio
Daqui pra frente vou pensar,
Nas mentiras que vivi.
Tentarei me lembrar
Do que sempre me fez sorrir!
Você foi sempre um anjo
Mas agora sigo sózinha
Com todas as minhas
[dúvidas e manias.
Prometo visitá-lo
Quando eu realmente me achar
E lembrar quem vive em mim.
Todos esses anos fingi
Ser amiga de todos
Muitas vezes escondi
Pois, era melhor assim:

EXPEDIENTE

Eu vivia pra todos
Ninguém vivia pra mim.
Agora vai ser diferente
Cada um por si
Não irei segurar
[ninguém por aqui.
Se quiser pode ficar
Prometo coisa boa
[irá encontrar
E toda minha amizade terá!
Mas se preferir fugir
Vai ficar tudo bem por aqui
As portas abertas estarão
Para que faça uma visita então.
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Cotidiano

‘Santa’ vence fora e dá passo rumo à final

A um jogo de conhecer os finalistas da Segundona, no domingo
(26) aconteceu a primeira partida das semifinais.
O Santa Cecília visitou o Unidos do Araretama obteve um bom
resultado. A equipe
venceu por 1 a 0 e agora
pode perder por um gol
de diferença no jogo de
volta que mesmo assim
se classifica para a final.
O Unidos do Araretama, que eliminou o Flu-

minense nas quartas,
agora vai ter que reverter o placar fora de casa,
tarefa difícil já que o adversário é muito forte
sob seus domínios.
A outra semifinal
terminou
empatada
em 0 a 0. Resultado
complicado para o Cidade Nova, já que o
segundo jogo acontece na campo do ‘Vale’,
time que tem a vantagem do empate por ter
se classificado melhor
na primeira fase.

Divilgação

Finalistas serão conhecidos no próximo domingo, quando ‘Santa’ e ‘Vale’ jogarão com vantagem

RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA
CAMPEONATO SUB 11
13ª RODADA - 2º TURNO - SÁBADO (25)
PARTIDA		
SÃO PAULO
0 X 7 FERROVIÁRIA
TERRA DOS IPÊS
3 X 0 ETNA		
G. UNIÃO/CANTAREIRA 0 X 3 FLUMINENSE

LOCAL/ESTÁDIO
MORUMBI PINDENSE
TIPÊS – IPÊ I
VISTA ALEGRE

CAMPEONATO SÊNIOR 50
14ª RODADA
DOMINGO (26)
		
PARTIDA		
LOCAL/ESTÁDIO
ESTRELA		
2 X 1 FLUMINENSE
BOSQUE
SANTA LUZIA
3 X 0 FLAMENGO
SANTA LUZIA
AFIZP		
1 X 0 FIM DE CARREIRA AFIZP
CAMPO ALEGRE
2 X 2 CORINTHIANS
QUIRINÃO
BELA VISTA
0 X 2 U DO CASTOLIRA
B. DAS CAMPINAS
TERRA DOS IPÊS
1 X 1 MANÓ SPORT’S CLUB TIPÊS
COPA RURAL
3ª RODADA - DOMINGO (26)
		
PARTIDA		
LOCAL/ESTÁDIO
U. DO BONSUCESSO
3 X 1 SANTA HELENA
BONSUCESSO
PIRACUAMA
1 X 5 RIBEIRÃO GRANDE BONSUCESSO

Tipês vence pela
Copa Band Vale
jogando em São José
O Grêmio Tipês enfrentou o Santa Rita,
time de São José dos
Campos, no sábado
(25), em São José. A
equipe de Pinda venceu pelo placar de 3 a
2 e agora no jogo de

volta só precisa de um
empate para seguir na
competição. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão
para os pênaltis e por
qualquer outra contagem o elimina.

Polícia prende dois em roubo no
comércio de Moreira César

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE
CUT 2 col por 16
cM 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. 152/2016 (PMP 15993/2016)
Para “aquisição de dois veículos tipo hatch, a ser utilizado pelo Departamento de Assistência
Social, conforme especificações do termo de referência”, com encerramento dia 12/07/16 às 08h
e abertura às 08h30.
PREGÃO Nº. 154/2016 (PMP 15996/2016)
Para “aquisição de reatores elétricos para manutenção da iluminação nos prédios e unidades
escolares da Secretaria de Educação”, com encerramento dia 12/07/16 às 14h e abertura às 14h30.
PREGÃO Nº. 158/2016 (PMP 16004/2016)
Para “contratação de empresa para realização de curso preparatório para o ENEM e vestibular com
professores qualificados nas disciplinas de Matemática, Português, História, Geografia, Química,
Física, Biologia, Inglês e Espanhol”, com encerramento dia 11/07/16 às 08h e abertura às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 167/2016 (PMP 16016/2016)
Para “aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras no município de
Pindamonhangaba pela usina de asfalto e artefatos de cimento, conforme solicitado pelo
Departamento de Obras e Viação”, com encerramento dia 11/07/16 às 14h e abertura às 14h30.
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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 120/2016 (PMP 12394/2016)
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria de Educação e Cultura,
homologou e adjudicou, em 22/06/2016, a licitação supra, que cuida de “aquisição de polpa de fruta
para alimentação escolar, conforme termo de referência”, em favor da empresa Caco Comercial
de Frutas Ltda, os itens 01 e 02, ambos no valor unitário de R$ 10,50; 03, no valor unitário de R$
17,00; e 04, no valor unitário de R$ 13,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 123/2016 (PMP 13392/2016)
A autoridade superior homologou, em 20/06/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de materiais hidráulicos para uso no setor de hidráulica e manutenção por
um período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Obras e Viação”, em favor
das empresas: 7R Comercial EIRELI ME, os itens: (item-vl. unit. em R$) 09-2,99; 24-2,09; 25-8,39;
26-4,32; 27-4,53; 30-2,61; 31-2,92; 36-4,56; 37-4,49; 44-14,70; 49-89,75; 56-245,00; 59-502,00;
62-2,05; 64-22,41; 67-89,75; 72-197,01; Davop Comercial EIRELI EPP: 19-3,05; 38-73,71; 4719,99; 48-21,78; 50-112,06; 54-15,72; 55-90,32; 69-117,07; 71-395,20; HSX Comércio e Serviços
EIRELI: 01-28,49; 05-18,81; 58-9,62; 61-9,30; LCP da Silva Hidráulica Ltda ME; 04-12,36; 06-0,45;
10-2,80; 11-3,50; 12-2,43; 13-3,29; 15-1,38; 16-0,52; 20-0,26; 21-0,70; 22-2,10; 23-1,88; 28-4,27;
29-9,76; 32-1,24; 33-3,10; 34-38,80; 39-24,59; 40-12,70; 43-24,00; 45-2,80; 65-1,56; Raul Rabello
Neto EPP: 02-17,90; 03-23,50; 08-24,99; 14-1,10; 17-0,80; 18-1,89; 35-12,50; 41-21,00; 42-17,50;
46-18,00; 51-35,99; 52-33,99; 53-23,99; 57-10,80; 60-1,15; 66-0,68; 68-8,50. Itens imprósperos:
07, 63, 70.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 082/2016 (PMP 9496/2016)
Foi firmado o contrato 087/2016, datado de 29/04/2016, para “contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de biópsia de próstata conduzida por USG, pelo período de 12 meses”, no
valor de R$ 39.600,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato
a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Pró Imagem Ltda, o Sr Antonio
Carlos Messias e o Sr Roberto K. Issa Filho.
*** AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº. 314/2015 (PMP 33123/2015)
Foi emitida a autorização 894/2016, datada de 13/06/2016, no valor de R$ 10.750,00, em favor
da empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, para “aquisição de materiais hidráulicos para
instalação de bebedouros em torno da pista de caminhada do Parque da Cidade conforme
solicitado pelo Departamento de Obras e Viação e nas unidades escolares”.
PREGÃO Nº. 058/2016 (PMP 7693/2016)
Foi emitida a autorização 978/2016, datada de 22/06/2016, no valor de R$ 21.952,00, em favor da
empresa 7R Comercial Ltda ME, para “aquisição de filtro de água para as cozinhas das escolas da
rede municipal de ensino”.
PREGÃO Nº. 117/2016 (PMP 12058/2016)
Foi emitida a autorização 925/2016, datada de 15/06/2016, no valor de R$ 12.118,80, em favor da
empresa Alexandre A Souza ME; e a autorização 926/2016, datada de 15/06/2016, no valor de R$
37.490,00, em favor de IBF – Indústria Brasileira de Filmes S/A; para “aquisição de filmes, revelador
e fixador para raio-x para atender a necessidade do Município por um período de 12 meses”.

Na tarde da última
quinta-feira (23), a equipe da Polícia Militar foi
comunicada de que três
homens estavam roubando um estabelecimento
comercial no Distrito de
Moreira César.
De acordo com informações das descrições
dos autores, os agentes
foram até uma residência,
no CDHU onde encontraram os três rapazes. Um
foi abordado e os outros
dois fugiram da casa à
pé levando uma mochila
contendo um revólver e
munições.
Na residência foram

Divilgação

Material apreendido pela Polícia Civil
encontradas duas blusas
de moletom e um par de
luvas que foram usadas no
roubo do estabelecimento, além de uma quantia

Duas mulheres
morrem em
acidente na
estrada Pinda/
Tremembé
Uma colisão entre
um carro e uma moto,
envolvendo três pessoas, deixou duas mulheres mortas e uma
inconsciente, na noite
de sexta-feira (24) na
rodovia Francisco Alves Monteiro.
De acordo com informações, um veículo
veio na direção contrária invadindo a faixa
em que a motocicleta estava, batendo na

condutora e passageira, que morreram no
local. De acordo com o
Corpo de Bombeiros. a
motorista do automóvel não tinha sinais de
embriaguez, mas ficou
inconsciente e foi levada ao Hospital Regional de Taubaté.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de
Taubaté.

em dinheiro.
Durante patrulhamento, a PM encontrou mais
um dos infratores.
Conduzidos ao Distrito

Policial a vítima reconheceu os infratores, um de
16 anos e outro de 18. O
terceiro ainda não foi localizado.

Multas por excesso
de velocidade existem
em maior quantidade
no trecho de Pinda
A Polícia Rodoviária
Federal fez um levantamento e constatou que,
de janeiro a maio deste
ano, aumentou em 20%
o número de condutores
multados por exceder a
velocidade da via Dutra,
se comparado ao mesmo
período do ano passado. O
trecho de Pindamonhangaba é onde as infrações
mais acontecem.
A via Dutra na altura da
cidade é considerada o trecho
mais crítico, de acordo com a
PRF essa ocorrência se deve
porque a extensão é uma
reta. O limite de velocidade
é de 110 km/h e motoristas
foram flagrados a 150 km/h,

20% a mais que o permitido.
No mesmo período do
ano passado foram autuados 73.596 motoristas por
excesso de velocidade no
Vale do Paraíba, enquanto
que neste ano foram registrados 88.249.
Nesse tipo de infração, os
motoristas ganham quatro
pontos na Carteira Nacional
de Habilitação e pagam uma
multa de R$ 85,13.
A segunda maior incidência mais comum
é por excesso de 50%
do limite da via, de 122
km/h a 165 km/h, que
neste ano somaram
3.494 contra 5.876 do
ano anterior.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

LICENÇA - Comunicado de INDEFERIMENTO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Tribuna do Norte
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:

Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 58 /2016

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 59/2016

Em: 23/06/2016

Nº Protocolo:17107/2016

Processo nº:16086/2016.

Data Protocolo:13/06/2016

Razão Social: Dental Pinda LTDA ME.
CNPJ / CPF:04242169/0001-09.
Endereço: R. Expedicionários, 475 Centro
Município: Pindamonhangaba. CEP:12400-370 UF:SP.
Resp.Legal: Maria Vanilda Nunes. CPF: 111.775.188-05
Resp.Técnico: Sem cadastro
Defesa: Apresentada
O Diretor Rafael Lamana INDEFERE em 23/06/2016 a solicitação
supracitada
Em razão de: Por fazer funcionar estabelecimento de saúde sem RT
habilitado perante a VISA.
Por não cumprir a legislação vigente: inciso II Art 122 da Lei 10.083.

Atividade: Comércio Atacadista de Prod. Odontológicos.
Razão Social: Dental Pinda LTDA ME.
CNPJ / CPF:04.242.169/0001-09
Endereço: R. Expedicionários, 475 Centro
Município: Pindamonhangaba. CEP:12400-370 UF:SP.
Resp.Legal: Maria Vanilda Nunes. CPF: 111.775.188-05
Auto de Infração nº: 3105/2016.
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de: ADVERTÊNCIA nº 0657

___________________

CHAMAMENTO 8.287__2COL POR 13 CM
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2016.

O(s) responsável (eis) assume (m) a obrigação de cumprir a legislação
vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas,
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais
exigências, ficando inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste
documento.

CONVOCAÇÃO

Edital de Notificação

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. INCORPORADORA PINUS
LTDA., responsável pelo imóvel localizado na Rua Major José dos Santos Moreira, nº 146,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 E 2/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Controle SEOB-012/2016

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE
PINDAMONHANGABA E REGIÃO, pelo presente Edital, convoca todos os sócios, quites e em
pleno gozo de seus direitos estatutários, a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua
dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba - SP, no dia 31 de Junho de 2016, às
14h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Deliberação da Prestação de Contas
e Relatório de Atividades do exercício de 2015, com o Parecer do Conselho Fiscal. Não havendo
número suﬁciente e estatutário para a realização da Assembleia em 1ª convocação, no horário
supra mencionado, a mesma será realizada uma hora após no mesmo dia e local.
Pindamonhangaba, 24 de Junho de 2016 – Sebastião de Melo Neto – Presidente.

28 DE JUNHO DE 2016

para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52524/2016, lavrado em
função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto a Prefeitura, infringindo assim
o Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 03 (TRÊS)
dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o
disposto em Lei.

Convocamos a comparecer no Departamento de
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, munidos de documento de identificação (RG) e
Carteira de Trabalho e Previdência Social, para conclusão do processo de
contratação nos empregos anteriormente atribuídos, suspensos em decorrência
de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Processo
2206468-40.2015.8.26.000 – considerando que o referido processo se encontra
encerrado com decisão favorável, permitindo novas contratações:
Dia 29/06/2016 às 9 horas

ARQUITETO LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

AJUDANTE
27º RICARDO HONÓRIO
28º LUIZ CARLOS PEREIRA
29º TIAGO MADEIRA DA SILVA
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
147º WYNNIE FRANCINE DE OLIVEIRA ALVES
ATENDENTE
10º IONE DE OLIVEIRA SOUZA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
45º TATIANA CAVALCANTE VALADÃO DE MELO
BORRACHEIRO
1º REINALDO DE SOUZA

CONSELHO MUNICIPAL
DE PARTICIPAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE
PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2016.
5° Reunião Ordinária de 2016
Ficam
convocados
todos
os
Conselheiros
Municipais
do
Conselho Municipal de Participação
e Desenvolvimento da Comunidade
Negra de Pindamonhangaba e demais
interessados para a Reunião Ordinária,
a saber:
—
Data: 30/06/2016 – quinta feira
—
Horário: 18 horas
—
Local: Sede do Conselho –
Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro
Pauta:
—
—

Leitura e aprovação de atas
Devolutivas:

Carlito Lima – Curso de Atabaques no
Museu
Solange Lobo – Concurso de Bale em
Ubatuba
Ofícios entregues e recebidos do
CMPDCN
— Festa Junina em Julho com o
CMPDCN e o Bale Studio A.
— Capoeira do dia 07 de agosto.
— Projetos para “Novembro e a
Consciência Negra”.
Deﬁnir data e chamamento público
da comunidade em geral para
programarmos o ano de 2017 (entre
Agosto e Setembro).
— Outros informes
Observação:
Reunião
aberta
ao
público.
Os
Conselheiros
que
não
puderem
comparecer
deverão
enviar
a
justiﬁcativa
ao
e-mail:
comunidadenegra@
pindamonhangaba.sp.gov.br
Antonio Rogério Lemes de Souza
(Pai Rogério)
Presidente do CMPDCN

COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS
2º JOSIEL CANUTO SILVA
ELETRICISTA
6º EDUARDO LUIZ ALMEIDA
GUARDA
1º MÁRCIO DA SILVA FEITOSA
2º ALEXANDRE DE PAULA CORRÊA
8º JOÃO PAULO DOS SANTOS GUIMARÃES
MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS
3º EDMILSON RODRIGUES DE MOURA
MOTORISTA ESPECIALIZADO
10º LUCAS DE CARVALHO DOS SANTOS FARIA
OPERADOR DE MÁQUINAS
6º ADALBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
3º NOEMI ALVES LEITE
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
A IGREJA MINISTÉRIO PENTECOSTAL LUZ DA PALAVRA, com sede a Rua
Antonio Quirino da Conceição nº 101, Bairro Feital – Cep: 12.441-321 – nesta
cidade Pindamonhangaba (SP), através de sua Diretoria Executiva, devidamente
presentada por seu Primeiro Secretário Sr. Marcio Dinael Damasceno, CONVOCA,
através do presente edital, todos os seus membros, para participarem da Assembleia
Geral Extraordinária, que será realizada na sede da Igreja as 19:00 hs do dia 02 de
Julho de 2016, com a seguinte ordem do dia:
1 – Proposta de Destituição de membros da Diretoria.
2 – A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se com presença de no mínimo a
metade e mais um dos membros ( artigo 12º do Estatuto)

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

28 de junho de 2016
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Festa de premiação da trova: evento
comemora aniversário da cidade
Altair Fernandes
***
a noite de sábado (25),
no auditório do Colonial
Plaza Hotel, aconteceu a solenidade de encerramento e premiação
do XXVI Concurso Nacional/Internacional de Trovas e XXII Juventrova, concurso estudantil da
modalidade. Realizado pela seção
de Pindamonhangaba da UBT
– União Brasileira de Trovadores com apoio de departamentos
municipais e do jornal Tribuna do
Norte, o evento tradicionalmente
integra as festividades comemorativas ao aniversário da cidade,
que completa 311 anos de emancipação político-administrativa
no próximo 10 de julho.
Inicialmente,
estudantes
classificados no Juventrova e
seus familiares foram recebidos
para um coquetel de confraternização com trovadores veteranos e demais convidados, animado pela dupla musical André
e Andresa.
A solenidade de premiação
teve início com o presidente da
UBT-Pindamonhangaba, José
Valdez de Castro Moura procedendo a composição da mesa
dos trabalhos, que ficou assim
constituída: secretária municipal de Educação e Cultura;

N

coordenador do Juventrova;
presidente da UBT-Nacional
Domitilla Borges Beltrame; presidente da UBT- Estadual (São
Paulo) Selma Patti Spinelli;
presidente da UBT-Santos, Carolina Ramos; vice-presidente
da UBT – Belo Horizonte-MG,
Arlindo Tadeu Hagen.
Coube à trovadora presidente da UBT-Nacional, Domittila
Beltrame, a tradicional palestra
que antecede às premiações.
Domitilla lembrou trovas relacionadas à família, pais, mães e
filhos. Em seguida, teve início a
premiação da categoria Nacional, tema ‘Partida’ e categoria
Novatos.
Na sequência, pela categoria
regional, tema ‘Chegada’, para
trovadores de Pinda, municípios do Vale do Paraíba, litoral
Norte e região serrana, apenas
dois trovadores da cidade estiveram entre os premiados: José
Valdez com duas menções honrosas e uma especial, e Vânia
Dulce D’Arace com uma Menção especial. O destaque dessa
categoria foi a trovadora de Caçapava, Élbea Priscila de Sousa
e Silva, que obteve três premiações como vencedora.
Ao todo, receberam troféus e
certificados, 15 trovadores pela

Portal R3

Premiação reuniu os trovadores de
todo o Brasil
categoria Nacional/Internacional (este ano teve trovador premiado até do Japão); 15 trovadores da categoria regional e mais
três pela categoria Novatos.
Juventrova
O Juventrova premiou os 50
alunos que concorreram com
trovas sobre o tema ‘Respeito’.
Dezoito escolas e um total de
892 trovas enviadas para participação resultaram na premiação dos 50 melhores trabalhos

Portal R3

José Valdez e Vânia D’Arace foram os
pindamonhangabenses premiados na
categoria regional

sobre o tema ‘Respeito’. As escolas participantes receberam troféus alusivos ao concurso e os
alunos medalhas e certificados.
Pronunciamentos finais
Encerrando a festa da trova,
o presidente da UBT-Pindamonhangaba, José Valdez, fez os
agradecimentos aos departamentos municipais envolvidos
na realização do evento, jornal
Tribuna do Norte, professores,
alunos e escolas participantes.
Portal R3

Estiveram com a palavra e
parabenizaram o município de
Pindamonhangaba pela realização dos concursos, tradicionais
no calendário da União Brasileira de Trovadores, a presidente nacional da UBT, Domitila Borges Beltrame; a presidente da UBT-Estadual Selma
Patti Spinelli; a presidente da
UBT-Santos, Carolina Ramos, e
o vice-presidente da UBT – Belo
Horizonte, Arlindo Tadeu Hagen. Também se pronunciaram :
secretária municipal de Cultura,
coordenador do Juventrova e
a secretária da UBT-Pindamonhangaba, Helena Groh de Castro Moura.
O destaque dos pronunciamentos foi o apelo das lideranças da União Brasileira de Trovadores presentes, no sentido
de que os alunos vencedores do
Juventrova sejam estimulados
a dar continuidade à prática do
trovismo, trabalho que envolverá a seção local da UBT junto
aos professores e seus alunos.
Alunos trovadores
receberam medalhas
e certificados

Academia de Letras festeja São João

Altair Fernandes
***
A noite de São João, na
sexta-feira (24), foi comemorada pela APL-Academia Pindamonhangabense
de Letras com a plenária
solene de junho, realizada
no Museu Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
Música
A animação musical
ficou por conta das apresentações dos alunos da
Fasc- Faculdade Santa
Cecília, Turma de Licenciatura em Música da professora Jaqueline Bigaton
Porto: Huander Jair Araújo Sampaio (voz e violão)
e, Nícolas Rafael De Castilho (voz e violoncelo). As
músicas foram: Romaria
(de Renato Teixeira) e
Santo da Fé - Hino a Frei
Galvão (de Celso Galvão);
alunos da Escola Estadual
Ryoti Yassuda, com o coral Sweet Harmony, composto por Beatriz Freire,
Rafaela Castilho, Maria
Julia Valle, Samara Nonato, Leonardo e Eduardo
Bispo, tendo como violoncelista Carlos Vinícius de
Freitas Alves Carneiro. As
músicas por eles apresentadas foram: Telegrama

(de Zeca Baleiro), A flor e
o beija-flor (de Henrique e
Juliano).
Com a temática voltada
para os santos comemorados em junho, a animação
da noite no museu também
envolveu os membros da
APL: Paulo Tarcizio Marcondes, Anamaria Marcondes, RhosanaDale e Rute
Eliana, com a apresentação
da ‘Oração de São João’.

Palestra e premiação
A palestra do mês foi
proferida pela professora Thereza Regina de
Camargo Maia, diretora do Museu Frei Galvão
de Guaratinguetá com o
tema: “Frei Galvão Santo
Brasileiro Nato”.
Pelo concurso estudantil de poesia realizado pela
Academia de Letras, foram
laureados os alunos da esJoão Paulo Ouverney

cola Ryoiti Yassuda: Natalia Leandra Lemes, Ana
Paula Arruda de Camargo
Soares e Ana Luiza Santos
de Melo (os trabalhos estão nesta edição, Registro
Cultural, página 2).
Trova e dança
Coube ao acadêmico Maurício Cavalheiro
apresentar o ‘Momento da
Trova’, destacando as recentes e diversas diversas

conquistas dos trovadores
José Ouverney e José Valdez de Castro Moura nos
Jogos Florais de Nova Friburgo deste ano.
Outra atração da noite
foi a apresentação de Dança Circular pelo grupo ‘Coração da Terra’.
A plenária foi encerrada com um coquetel junino, festejando a
‘Noite de São João’.

Mesa
Compuseram a mesa,
anunciados pelo secretário APL, Aércio Muassab:
presidente APL - Elisabete Guimarães; vice Edmar de Souza; professora Lóris Frasinelli (EE
Ryoiti Yassuda), e major
do Exército Bruno Tadeu Bezerra de Paiva (comandante da 11ª Cia. Engenharia Combate Leve).
João Paulo Ouverney

Acadêmicos e estudantes animaram a ‘noite de São João’ realizada pela
APL no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina

TERÇA-FEIRA

PINDAMONHANGABA
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SOCIAL
Tribuna do Norte

Afro Livre pode representar o Brasil
em projeto das Nações Unidas
O Pindamonhangabense Benedito Sérgio Irineu
é um dos participantes
da seletiva nacional para
um projeto de combate ao
racismo, promovido pela
ONU – Organização das
Nações Unidas – devido a
seus trabalhos frente a Associação Afro Livre – instituição de luta pela defesa
dos direitos dos afrodescendentes e do combate
ao preconceito racial.
O objetivo do projeto,
denominado ‘Programa
de Bolsa para Pessoas
Descendência Africana’ –
traduzido de ‘Fellowship
Programme por People
of African Descent’, é de
preparar agentes que desenvolverão atividades de
apoio aos afrodescendentes espalhados pelo mundo e combater à discriminação racial em diversos
países onde a ONU atua.
O projeto pretende levar os selecionados à sede
da Organização, em Genebra, na Suíça, para um
curso em novembro deste
ano, e faz parte do programa de implementação
da “Década Internacional
dos Afrodescendentes –
2015/2024” proclamada
pela Assembleia Geral da
ONU, onde os temas Justiça, Reconhecimento e
Desenvolvimento serão
amplamente trabalhados.
O convite e incentivo
para que Benedito Irineu
participasse da seletiva
da ONU partiu de outras
instituições de defesa da
população
afrodescendente, que reconhecem
seu trabalho e luta pela
implementação de políticas que permitam o pleno
desenvolvimento do povo
negro, a valorização de
sua cultura, melhoria de
qualidade de vida e principalmente o combate de
toda forma de discriminação e preconceito.
A primeira fase da seletiva já ocorreu no ﬁm
de maio, com a entrega
de documentos para comprovação de que o participante é pessoa que já atua
em favor dos afrodescendentes em seu país e de
que outras entidades também o recomendam para
o projeto internacional.
“Fico muito feliz por ter
sido lembrado e indicado
pelos que também lutam
pela igualdade e pelo ﬁm
do preconceito contra o
povo negro. Demonstra
que o trabalho que temos
realizado tem sido importante e feito a diferença
na vida das pessoas”, aﬁrma o ativista dos direitos
dos afrodescendentes e do
combate ao preconceito e
ao racismo.
Além de ter seu projeto
da Semana da Liberdade
aprovado pelo município e transformado na
Lei Municipal 5539/2013

Divulgação

pelo Executivo Municipal,
Benedito Sérgio Irineu
também foi condecorado por duas vezes pela
Câmara Municipal, em
2013 e 2015, em reconhecimento por suas
ações em favor da população afrodescendente
de Pindamonhangaba, e
sua luta contra o racismo e preconceito. Também é dele a proposta
aprovada para criação
da Secretaria de Combate ao Racismo dentro
da estrutura da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT,
instituição da qual foi
membro diretor até
2015, com o objetivo de
atuar contra situações
de discriminação, muito
comuns dentro das empresas metalúrgicas.

Benedito Sérgio Irineu (acima e abaixo) durante palestras da Semana da Liberdade
Divulgação

Afro Livre
A Associação Afro Livre possui ainda um projeto
cultural afro brasileiro, também de autoria de Irineu,
aguardando parecer do Ministério da Cultura e da
Seppir em Brasília, e que pode ser desenvolvido no Vale
do Paraíba já a partir do segundo semestre deste ano,
com apoio do governo do Estado e de outras entidades
de incentivo a cultura afrodescendente.
A expectativa é grande pela próxima etapa desta
seletiva da ONU, que decidirá, dentre os que tiveram os
documentos aprovados, quais serão os escolhidos pelas
Nações Unidas para ir à Suíça mostrar seus projetos,
levar sua experiência de atuação e receber o treinamento para o desenvolvimento do programa pelo mundo.

PROJETO GURI ABRE NOVAS VAGAS
PARA CURSOS GRATUITOS DE MÚSICA
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O Projeto Guri, mantido pela Secretaria de Estado da Cultura do Estado
de São Paulo, abriu, na
segunda-feira (27), inscrições para novas vagas nos
cursos gratuitos de música
para crianças e adolescentes de seis a 18 anos.
Pindamonhangaba
conta com três pólos do

projeto: um em Moreira
César, outro no Alto Tabaú e o terceiro pólo no
Araretama.
Para se inscrever, o
interessado não precisa
participar de processos seletivos nem possuir instrumento musical. Basta ser
matriculado em qualquer
instituição de ensino da
rede pública ou particular
do estado de São Paulo.

Para realizar a matrícula é preciso que o futuro aluno vá ao polo onde
deseja estudar, acompanhado de pai, mãe ou
responsável, com os seguintes documentos: certidão de Nascimento ou
RG do aluno (original e
cópia); comprovante de
matrícula escolar e/ou
declaração de frequência
escolar; RG do responDivulgação

Pinda conta com três pólos: Moreira César, Alto Tabaú e Araretama

sável (original e cópia);
apresentação do comprovante de endereço para
consulta.
As matrículas vão até 8
de julho, de acordo com o
preenchimento das vagas,
por ordem de inscrição.
Por isso é importante que
os interessados procurem
os polos o quanto antes.
O início das aulas é
deﬁnido de acordo com
a data de matrícula de
cada aluno. Outras vagas
podem abrir ao longo do
período de matrículas por
conta de desistências, entre outros.
No Alto Tabaú, o projeto é sediado na Igreja
Evangélica Assembleia de
Deus e conta com cursos
de canto coral, percussão,
violão, violino, violoncelo,
viola, contrabaixo acústico, clarinete, ﬂauta transversal, saxofone, eufônio/
bombardino, trombone e
trompete.
No Araretama, as aulas
acontecem na escola Caic
e são para canto coral,
percussão e violão.

No Distrito de Moreira
César, o polo ﬁca no Projeto Jataí e oferece aulas
de clarinete, contrabaixo
acústico, ﬂauta transversal, percussão, saxofone,
viola, violino e violoncelo.
O número de vagas
para cada modalidade é
variável e limitado.
ENDEREÇOS
No Alto Tabaú, o pólo
está localizado na rua Cônego Tobias, 168, Alto do
Tabaú, e funciona às quartas e sextas-feiras, das 8
às 11 e das 13h30 às 18 horas. O telefone de contato
é 3522-7440.
No Araretama, o Projeto Guri atende às terças e
quintas-feiras, das 13h30
às 18 horas, na rua Cássio Pires Salgado, S/N,
Nova Esperança. Telefone
3645-2861.
Em Moreira César, o
pólo ﬁca na rua Guilherme Nicolletti, 753, Vila
São Benedito e funciona
às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 18 horas.
Mais informações pelo telefone 3637-4476.

