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Condomínios serão obrigados
a ter conta de água individual
Os novos condomínios do
Brasil terão medição individual de água para incentivar a
economia no uso e para que o
morador pague um valor mais
justo na taxa, dividindo apenas
o consumo de áreas comuns.
A lei só entra em vigor cinco
anos após a publicação e não
atinge condomínios construídos antes dela.
Para o presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo
(Secovi-SP), Flavio Amary, a legislação é “positiva” e representa “um avanço”. “Os medidores
individuais trazem redução de
água e garantem mais justiça.
Aquela pessoa que mora sozinha deixa de pagar a mesma
conta de uma família com quatro ou cinco pessoas”, aﬁrma.
Segundo ele, a instalação de
hidrômetros individuais também traz benefícios para o imóvel. “O equipamento ajuda, por
exemplo, a identiﬁcar quando
há algum vazamento”, complementa Amary.
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O Instituto do Câncer de São Paulo aderiu à campanha #JulhoVerde e durante
todo o mês são desenvolvidas ações para
a conscientização e
combate ao câncer
de cabeça e pescoço.
A instituição ressalta
que o consumo de tabaco e álcool aumenta em quase 20 vezes
as chances para o desenvolvimento desse
tipo de tumor.
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A lei estabelece a justiça e deve gerar economia no consumo de água

PARCIALMENTE NUBLADO,
SOL ENTRE POUCAS NUVENS.

GOVERNO ABRE 112 VAGAS
PARA ALUNOS DAS ETECS
O programa Aprendiz
Paulista oferece nesta semana 112 oportunidades para
jovens entre 14 e 24 anos que
estudam nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do
Centro Paula Souza de todo o
Estado.
Dentre os destaques estão
vagas para os cursos de
Administração, Ediﬁcações e
Logística. Para se candidatar
a essas e outras oportunidades, basta acessar o site
https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb,
criar login, senha e informar
os dados solicitados. Outra
opção é comparecer a um
Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) com RG,
CPF, Carteira de Trabalho e,
se possível, PIS.
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COORDENADOR DA
APTA JUSTIFICA
VENDA DE ÁREAS
DE INSTITUTOS
PAULISTAS
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CRISE E CORTE
DO FIES
AUMENTARAM
INADIMPLÊNCIA
NO ENSINO
SUPERIOR
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BRASIL TEM MAIS
DE 200 ESPÉCIES DE
PEIXES QUE PODEM
DESAPARECER
PÁGINA 6

SESC OFERECE
OFICINA DE
BRINQUEDO
PÁGINA 6
Oportunidade beneﬁcia jovens estudantes de todo o Estado

Idosos escaparão de revisão dos benefícios
por invalidez, segundo presidente do INSS
O novo presidente
do Instituto Nacional
do Seguro Social, Leonardo Gadelha, disse na quarta-feira, 13,
que os aposentados
por invalidez que têm
a partir de 60 anos vão
escapar da revisão dos

Campanha
alerta para
prevenção
do câncer
de cabeça
e pescoço

benefícios por incapacidade.
Segundo ele, “não
há porque convocá-los
se eles podem auferir o mesmo benefício
de outra forma, pois
a metade dos 3,2 milhões de aposentados

por invalidez têm mais
de 60 anos”.
O governo do presidente em exercício, Michel Temer, também
anunciou, na semana
passada, a revisão de
auxílio-doença e do
Benefício de Prestação

Continuada da Lei Orgânica da Assistência
Social (BPC/Loas). As
perícias devem começar em agosto.
O governo tem um
mês para normatizar
como se dará a convocação e o atendimento

dessas revisões. Segundo Gadelha, a convocação será feita por
carta pelos Correios.
“Não é preciso que as
pessoas procurem uma
agência do INSS neste
momento”, explicou.
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LIBERAÇÃO DE
JOGOS DE AZAR
SAI DA PAUTA DO
SENADO

Embora o Governo Federal estime arrecadar cerca de
R$ 15 bilhões por ano com a
liberação de jogos de azar no
Brasil, a proposta que regulamenta a iniciativa acabou
saindo da pauta de votações
do Senado Federal.
Diante de muitas dúvidas
de senadores e manifestações
públicas de entidades preocupadas com o projeto, o governo e os senadores preferiram
recuar.
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Coordenador da
Apta justiﬁca
venda de áreas de
institutos paulistas
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Nutricionista orienta
sobre ‘Comidas de Rua’
Divulgação

Divulgação

Orlando Melo de Castro

O coordenador da
Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios (Apta), Orlando
Melo de Castro, defendeu na quarta-feira, 6,
em entrevista ao Broadcast a venda de 16 áreas
de institutos de pesquisas à iniciativa privada,
prevista em um projeto
de lei enviado pelo governo de São Paulo à Assembleia Legislativa.
Entre as justiﬁcativas
citadas por Castro está,
por exemplo, o custo com
segurança para a manutenção do rebanho bovino em um dos centros
de pesquisa em Ribeirão
Preto, alvo de constantes
furtos, segundo ele.
"O custo com segurança é três vezes maior
que o rebanho e não posso manter no pasto esse
rebanho para ser roubado, como ocorreu em Ribeirão Preto", disse Castro. Ele garantiu que as
pesquisas com gado de
leite serão transferidas
para o Instituto de Zootecnia de Nova Odessa.
"Talvez Nova Odessa e
Americana tenham mais
respeito pelos animais",
emendou.
Castro aﬁrmou que
o governo paulista tem
16,6 mil hectares em institutos de pesquisa, "o
que é muita área", para

o coordenador da Apta.
"Fizemos uma avaliação
muito criteriosa desde
2012 sobre o que é necessário e ﬁzemos um
acordo com o governo do
Estado para disponibilizar patrimônio e reverter
recursos para instituições de pesquisa", aﬁrmou.
O coordenador, no
entanto, não soube informar quanto do total
estimado em R$ 1,2 bilhão com a venda dessas áreas será revertido
para a pesquisa agrícola
e admitiu que isso não
está explícito no projeto
de lei 328/2016, enviado
em abril ao Legislativo
cuja tramitação está suspensa pelo Tribunal de
Justiça (TJ) do Estado.
"Vamos ter de negociar se vai reverter para
o projeto, que é genérico.
Eu gostaria que ﬁcasse
explícito, mas não fui eu
que ﬁz o projeto de lei",
disse Castro.
Apesar de garantir
que as pesquisas serão
transferidas para institutos de pesquisas das
mesmas áreas, como
ocorrerá na mudança das
de Ribeirão Preto para
Nova Odessa, o coordenador da Apta se contradisse ao anunciar que
o Centro de Engenharia
e Automação (CEA) do
Instituto
Agronômico
(IAC), em Jundiaí (SP),
seria transferido ao centro de pesquisa de frutas
na mesma cidade.
"Não tem problema
nenhum ser feito lá no
centro de frutas. Podemos
construir prédio lá", justiﬁcou Castro, dizendo que
os recursos para a obra viriam da redução do custo
de R$ 400 mil anual com
a manutenção do CEA.

CÂMARA
APROVA MP QUE
PERMITE USO
DO FGTS COMO
GARANTIA
DE CRÉDITO
CONSIGNADO

A Unimed São José
dos Campos promove no
dia 20 de julho a palestra
“Comidas de Rua”, com
a nutricionista Laila Seabra Ferreira. Na ocasião, a
proﬁssional vai abordar as
normas de higiene, melhores escolhas, dicas, além de

esclarecer dúvidas.
O evento é aberto ao
público e será realizado no
Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) / Viver Bem, às 18h. A entrada é um quilo de alimento
não perecível ou um pacote de fralda geriátrica, que

serão doados às entidades
cadastradas. As inscrições
devem ser feitas com até
uma hora de antecedência,
através do telefone (12)
3943.0610, pelo e-mailciclo.nais@unimedsjc.coop.
br ou pelo site www.unimedsjc.coop.br/nais.

Campanha incentiva brasileiros
a conhecer museus do País
Que tal aproveitar as
férias escolares e visitar
o museu mais próximo?
Essa é uma das propostas
da campanha #EuAmoMuseus, que começou na
semana passada. Lançada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em
parceria com o Sistema
de Museus de São Paulo
(Sisem/SP), a campanha
tem por objetivo valorizar
e fortalecer os mais de 3,6
mil museus espalhados
por todas as cinco regiões
do Brasil. A campanha vai
até sexta-feira (15).
"Tem uma grande parcela da sociedade que
nunca foi ao museu",
disse a chefe da Coordenação de Promoção e
Gestão da Imagem Institucional do Ibram, Ana
Lourdes Costa. "Acho que
ainda hoje há um equívoco de que museu é algo
muito careta ou que guarda apenas relicários. Os
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museus no Brasil são muito diversiﬁcados. Eles têm
desde os mais antigos até
os que nascem a cada dia."
A campanha pretende,
por meio da hashtag#euamomuseus (ou #euS2museus), alcançar museus e
pessoas, frequentadoras
ou não desses locais. A
proposta vai ao encontro
de ações semelhantes e
que já se consolidaram no
cenário virtual mundial,
como a #MuseumWeek,
que acontece no Twitter e,

durante uma semana, chama museus e público para
debates sobre temas especíﬁcos dos museus.
"Desenvolvemos a campanha em parceria com os
sistemas estaduais de museus de todo o País. Onde
tem um sistema estadual
há um representante. Eles
são responsáveis por replicar a campanha. A intenção é chegar naqueles que
já são público de museus
e nos que ainda não são",
informou Ana Lourdes.

Procuradores da República pedem rejeição
de projeto de abuso de autoridade
A Associação Nacional dos Procuradores
da República (ANPR)
entregou nota técnica
ao Senado Federal para
pedir a rejeição do projeto que deﬁne os crimes de abuso de autoridade. No documento, a
entidade que representa
mais de 1 200 membros
do Ministério Público
Federal ressalta pontos
da proposição que podem prejudicar a atua-

ção do órgão.
O documento foi entregue a todos os parlamentares que compõem
a Comissão da Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação
da Constituição, onde
tramita a proposta. Entre outras alegações,
a associação diz que o
projeto pretende punir
a persecução penal sem
justa causa fundamentada. "O tipo é aberto,

Fundação Dr. João Romeiro

indeﬁnido e claramente ﬁndaria por inibir e
amordaçar os órgãos
persecutórios do Estado, prejudicando a ação
técnica e autônoma do
Ministério Público, e
dos órgãos de controle
do Estado", diz o documento.
A associação também critica o prazo de
15 dias, sugerido no
projeto, para que o Ministério Público ofereça

denúncia contra crimes
de abuso de autoridade, sem prorrogação de
prazo para novas diligências. De acordo com
a ANPR, o texto contraria prática rotineira
prevista no Código de
Processo Penal e "pode
prejudicar de forma cabal a investigação dos
crimes".
Entretanto, em reunião na terça-feira, 12,
o presidente da comis-

são e relator do projeto, Romero Jucá
(PMDB-RR),
disse
que já havia enviado
nova versão do texto, com prazo de 60
dias. Após pressão
de colegas senadores,
Jucá desistiu de votar
o projeto na comissão ainda nessa tarde
e a proposta voltará
à pauta apenas em
agosto, após o recesso
legislativo.

EXPEDIENTE

A Câmara dos Deputados aprovou na
noite desta quartafeira a Medida Provisória que permite
o uso do Fundo de
Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS)
como garantia em
empréstimos consignados, aqueles com
desconto em folha de
pagamento. A aprovação foi em sessão
simbólica e o texto
segue para a análise
do Senado.
O projeto permite
que nas operações de
crédito consignado o
empregado ofereça
como garantia até
10% do saldo de sua
conta vinculada no
FGTS e até 100% do
valor da multa paga
pelo empregador, em
caso de demissão sem
justa causa ou por
culpa recíproca ou
força maior. Atualmente, a multa paga
pelas empresas em
caso de demissão sem
justa causa é de 40%
do saldo da conta
FGTS do trabalhador.
A medida foi editada ainda no governo Dilma Rousseﬀ.
Sob o comando de
Nelson Barbosa, o
Ministério da Fazenda argumentava que
a possibilidade de
utilizar uma parte do
FGTS como garantia
nas operações permite a substituição
de dívidas caras por
dívidas mais baratas,
melhorando o perﬁl
de crédito das pessoas
físicas.
Com a regra, que
já está em vigência,
o Conselho Curador
do FGTS pode deﬁnir
o número máximo de
parcelas e a taxa máxima mensal de juros
a ser cobrada pelas
instituições consignatárias nessas operações. O texto também
destaca que cabe ao
agente operador do
FGTS, a Caixa, deﬁnir os procedimentos
operacionais necessários à execução da
medida.
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Cotidiano
Condômino terá conta de água individual
caer.rn.gov.br

O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou na terça, 12, a lei que
obriga novos condomínios
a terem medição individual de água. Além de incentivar economia no consumo, o objetivo é que os
condôminos paguem um
valor mais justo na taxa
de água, pois o hidrômetro
permite discriminar o consumo de cada apartamento, dividindo só o consumo
de áreas comuns.
A sanção da Lei 13.312
foi publicada na terça,
em edição extra do Diário
Oficial da União (DOU).
Ela altera a Lei 11.445, de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico. “As
novas edificações condominiais adotarão padrões
de sustentabilidade ambiental que incluam, entre
outros procedimentos, a
medição individualizada
do consumo hídrico por
unidade imobiliária”, diz

o texto. A lei só entra em
vigor cinco anos após a
publicação e não atinge
condomínios construídos
antes dela.
Para o presidente do
Sindicato da Habitação
de São Paulo (Secovi-SP),
Flavio Amary, a legislação
é “positiva” e representa
“um avanço”. “Os medidores individuais trazem redução de água e garantem
mais justiça. Aquela pessoa que mora sozinha deixa de pagar a mesma conta
de uma família com quatro
ou cinco pessoas”, afirma.
Segundo Amary, a instalação de hidrômetros
individuais também traz
benefícios para o imóvel.
“O equipamento ajuda,
por exemplo, a identificar
quando há algum vazamento”, diz. “É muito comum os empreendimentos
de hoje optarem por essa
medição, porque agrega
valor ao imóvel, ao reduzir custo do condomínio”,

Hidrômetro permite discriminar o consumo de cada apartamento, dividindo
só o consumo de áreas comuns
afirma. De acordo com
ele, a diminuição do gasto
de água também é acompanhada, na maioria dos
casos, por queda no consumo de energia e de gás.
O presidente do Secovi-SP afirma que os medidores individuais não
representam “impacto tão
significativo” na construção de novos condomí-

nios. A ressalva caberia a
construções mais velhas,
que, no entanto, não são
atingidas pela mudança.
“Os prédios mais antigos
poderiam ter algumas dificuldades técnicas. Dependendo da construção,
o custo não é justificado
pela economia”, diz.
Melhor opção
Na opinião do advogado

Otavio Vargas Valentim,
de 44 anos, subsíndico de
um prédio na Aclimação,
zona sul da capital paulista, o medidor individual é
“a melhor opção” para os
condomínios. O edifício
onde mora tem um apartamento por andar e, segundo Valentim, os relatórios
do condomínio apontam
que as contas de água va-

riam entre R$ 100 e R$
400. “É mais justo, cada
um paga pelo que usa”, diz.
Para o subsíndico, medidores coletivos podem
incentivar desperdício de
água. “Paga-se o mesmo
valor por um banho de
cinco minutos ou de uma
hora, então as pessoas terminam abusando”, afirma.
No edifício, uma empresa é contratada para
fazer a leitura mensal dos
hidrômetros. Água de
poço artesiano também é
usada para lavar a maior
parte das áreas comuns do
prédio. “Aqui, a inadimplência é zero”, diz. “Mas
essa não é a realidade de
todos os condomínios, especialmente os maiores.”
O advogado lembra,
ainda, que o condomínio
não pode “intervir diretamente na família”, caso
detecte consumo fora da
média. “Importante é trabalhar a conscientização
para mudança de hábito”.

Campanha “Julho Verde” Crise e corte do Fies aumentaram inadimplência no
alerta para prevenção
ensino superior em 2015
do câncer de cabeça e
O número de estu- conômica e política que o Pesquisa de Inadimplência pectativa de que em 2016
dantes inadimplentes em país enfrenta e pelo corte do Sindicato das Mantene- a inadimplência no setor
pescoço
instituições de ensino su- do Financiamento Estu- doras de Ensino Superior e pare de crescer e se estaDesde o dia 1º de julho
o Icesp (Instituto do Câncer de São Paulo) aderiu à
campanha #JulhoVerde
e durante todo o mês são
desenvolvidas ações para
a conscientização e combate ao câncer de cabeça
e pescoço. Embora tenha
sido definido o dia 27 de
julho como o Dia Mundial do Câncer de Cabeça
e Pescoço, a campanha se
estende ao longo de todo
o mês.
É importante ressaltar que o consumo de
tabaco e álcool aumenta em quase 20 vezes as
chances para o desenvolvimento desse tipo de tumor.
Alguns sintomas são
avisos do corpo que o tumor pode estar em desenvolvimento na cabeça ou
no pescoço.

Fique atento a esses sinais:
- Rouquidão persistente;
- Nódulos no pescoço;
- Dificuldade para engolir;
- Mudança na voz;
- Manchas brancas na boca;
- Aftas frequentes;
- Lesões com sangramento na boca e dificuldade
para cicatrização.
Um médico deve ser
consultado sempre que
houver dúvidas, mas a
prevenção você já sabe:
estudos comprovam que
evitar o uso de cigarros
e bebidas alcóolicas é a
principal forma de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, porque são
os fatores de risco mais
importantes e que levam
ao surgimento da doença.
Vale (re)lembrar, a associação dos dois hábitos
multiplica a chance do
surgimento desse câncer.

perior privadas do país
atingiu 8,8% em 2015. De
acordo com o Sindicato
das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp),
a alta de 2014 para 2015
“pode ser explicada em
função da crise macroe-

dantil (Fies) a partir de
2015, com queda acentuada no número de contratos novos, reduzindo ingressantes e aumentando
a evasão.”
Divulgados na terça (12),
os dados fazem parte da 10ª

indicam que, em 2014, o índice registrado foi de 7,8%.
O levantamento considera
como inadimplente o estudante com mensalidade
atrasada há mais de 90 dias.
Apesar do resultado de
2015, o Semesp tem a ex-

bilize. “A expectativa de
estabilidade para este ano
é um boa noticia para o setor, que reflete o aumento
da confiança dos mercados na recuperação da
economia do país”, destacou a nota.

Liberação de jogos de azar sai da pauta do Senado
A proposta que regulamenta os jogos de azar
acabou saindo da pauta de
votações do Senado Federal. Apesar de prioritária,
as propostas também eram
consideradas polêmicas e
o governo não conseguiu
encontrar em sua base o
apoio necessário para seguir com a votação.
Diante de muitas dúvidas de senadores e manifestações públicas de entidades preocupadas com o
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projeto que regulamenta
os jogos de azar, o governo

preferiu recuar. O governo
calcula que o projeto po-

deria arrecadar R$ 15 bilhões aos cofres da União.

Idosos escaparão de revisão dos benefícios por invalidez, diz presidente do INSS
O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), Leonardo Gadelha,
disse na quarta-feira, 13, que
os aposentados por invalidez
que têm a partir de 60 anos
vão escapar da revisão dos benefícios por incapacidade.
“Não há porque convocá-los se eles podem auferir
o mesmo benefício de outra
forma”, afirmou. A metade
dos 3,2 milhões de aposentados por invalidez no País têm
mais de 60 anos. A estimativa do governo é cortar 150
mil desses benefícios com a
revisão. O gasto mensal para
bancar essas aposentadorias
por invalidez é de R$ 3,6 bilhões.
O governo do presidente
em exercício, Michel Temer,
também anunciou, na sema-

na passada, a revisão de auxílio-doença e do Benefício de
Prestação Continuada da Lei
Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas). As perícias
devem começar em agosto.
O governo tem um mês para
normatizar como se dará a
convocação e o atendimento
dessas revisões.
“O objetivo não é prejudicar ninguém. Vamos fazer de
forma muito criteriosa, para
buscar apenas os gargalos,
aqueles em que há indícios de
irregularidades. Todo cidadão
brasileiro que merece o benefício terá o direito preservado”, afirmou Gadelha. Segundo ele, a convocação será feita
por carta pelos Correios. “Não
é preciso que as pessoas procurem uma agência do INSS
neste momento”, explicou.
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O gasto mensal para bancar essas aposentadorias por
invalidez é de R$ 3,6 bilhões
Bônus
O governo vai pagar um
bônus de R$ 60 por atendimento para os peritos do
instituto que aderirem ao
processo de revisão dos benefícios. Em dois anos, período estimado para a revisão
de todos os benefícios, de-

vem ser gastos R$ 50 milhões
com os bônus aos peritos.
O INSS tem 4 mil desses
profissionais na ativa, segundo Francisco Cardoso, presidente da Associação Nacional
dos Médicos Peritos (ANP).
Ele estima que 80% do quadro deve aderir ao processo

de revisão. Cada perito faz,
em média, 15 atendimentos
por dia. Para aderir à revisão
e ganhar o bônus, os médicos do INSS devem manter
o mesmo número de atendimento e fazer de três a quatro
atendimentos de revisão dos
benefícios por incapacidade
“Não adianta cobrir um santo e descobrir o outro”, disse
Gadelha.
Atualmente, a fila para a
concessão do auxílio-doença
é de 45 dias, segundo Cardoso. Esse tempo médio de
espera para o agendamento
já chegou a 90 dias no período da greve, mas o ideal é
que não passe de um mês.
O presidente da ANP estima em seis meses a um ano
o prazo para colocar em dia
os atendimentos que fica-

ram represados no período
de quase 140 dias de paralisação encerrado em janeiro
deste ano.
O governo estima que a
revisão desses benefícios vá
gerar uma economia de R$
6 bilhões por ano. No caso
do auxílio-doença, a previsão é de cortar 30% dos benefícios concedidos acima
de dois anos. Em relação ao
benefício de assistência continuada, a economia deve ser
de R$ 800 milhões com a retirada de 2% dos benefícios.
São 4,3 milhões de pessoas que recebem o benefício
dado a idosos e deficientes
com renda familiar per capita inferior a um quarto do
salário mínimo. O custo estimado para este ano é de R$
45 bilhões.
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO – BIÊNIO 2016/2018 E ELEIÇÃO DE DIRETORIA
O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba – COMTUR, através de seu

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 180/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Guilherme Muniz Pereira
Chaves Urias, proprietário do veículo com placa EKO0625 a comparecer ao Setor
de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de fevereiro de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Presidente,

14 de julho DE 2016

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 284/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sueli Aparecida da SIlva,
proprietária do veículo com placa FHF5165 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de março a dezembro de 2015. Ressaltamos que
o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Considerando a efetiva composição dos membros representantes da atividade turística de
Pindamonhangaba para este Conselho Municipal,
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,
COMUNICA:
1. Fica convocada a Sociedade Civil, de acordo com o ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI
MUNICIPAL N. 3393/1997, alterado pela LEI MUNICIPAL N. 5608 DE 05/02/2014,
com seus segmentos e representações abaixo relacionados, e os representantes da
Administração Pública para comparecerem na próxima reunião ordinária deste Conselho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOT 169/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transporte de
Cargas Ltda, proprietária do veículo com placa GPC1518 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para justificar as evasões cometidas na praça de pedágio
da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de outubro a novembro
de 2014, no prazo de 05 dias a contar desta publicação. A não justificativa implicará
em lançamento de auto de infração conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal
4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 283/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Fátima do Rozário Brasil dos
Santos, proprietária do veículo com placa BOR0578 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de março a maio de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

a se realizar no dia 14/07/2016, local e horário abaixo identificados, a fim de dar Posse
aos Membros deste Conselho para a Gestão 2016/2018.
1.1.

SOCIEDADE CIVIL – Representação:
 Representantes da Associação comercial e Industrial de Pindamonhangaba-AClP

Carlos Alberto Camilo e Ricardo Garcia
 Representantes da Associação do Setor Rural, do Turismo Rural ou dos
Agronegócios
Sergio Callipo Associação Turística e de Cultura de Pindamonhangaba e Heliane
Aparecida Augustinho (Rancho do Romeiro/Bar do Samuel)
 Representantes da Associação de engenheiros, arquitetos e urbanistas de
Pindamonhangaba

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 156/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Jurandir Pereira de Lima Filho,
proprietário do veículo com placa AKG1536 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de janeiro a
março de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões
a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal
4802/2012.

Irineu Oliveira Pinto Neto e Nancy Nomoto Leme

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 265/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Nair Egídia da Costa,
proprietária do veículo com placa DKQ2003 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de março a abril de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

 Representantes da rede hoteleira do município COMTUR Pindamonhangaba

Conselho
Municipal de Turismo
Maria Marta Sarraf (Vila Serra da Luz) e Ronaldo Souza (Domum
Hotel)

 Representantes do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira (Restaurante Pesque Truta Ribeirão Grande) e Kelly
Eugênio MendonçaContato:
Faria (Restaurante
Colméia)
(12) 3643-1424
e 3643-1761 | comturpinda@gmail.com 1
 Representantes do Núcleo Turístico do Piracuama
Ellen Cláudia Alves da Silva (Restaurante Alecrim) e Jorge Ferreira Rola Filho (Rancho
Alfa)
 Representante da gastronomia diferenciada
Valdir Santos Teixeira (Fazenda' Nova Gokula)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 154/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Aovop Terraplenagem Ltda ME,
proprietária do veículo com placa HCQ2751 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de janeiro a fevereiro de 2015. Ressaltamos que
o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

 Representantes da rede gastronômica regional

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 264/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Diego Armando Nogueira,
proprietário do veículo com placa GTP1413 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de março a maio de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Paulo Roberto Lopes França (Sitio Algodão Doce/Real Capri) e Ana Carolina Garcia
Gomes dos Santos (Rancho Arizona)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 150/2016 – SFP

 Representantes dos Guias de Turismo do Município
Fábio Oliveira Vieira e Silvia Helena Nunes do Nascimento
 Representantes da Agencia de Turismo do município

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica José Reginaldo de Andrade,
proprietário do veículo com placa DDY9645 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de janeiro a junho de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Dionele Curcio (Viaven Turismo) e Luis Ramos Pera (Peratur Viagens)
 Representantes de Turismo de Aventura
Jairo Fogaça (Voar de Balão) e Marcos Rodrigo Ferreira Correa Ultra MTB
 Representantes dos artesãos do Município
Mércia Molinari e Cristina Ferreira de Souza Samenci
2. Na oportunidade, será realizada a Eleição de Diretoria da nova gestão composto pelo
Presidente, Vice-Presidente, 1º. e 2º. Secretários.
2.1. Interessados em compor a Diretoria poderão antecipar sua candidatura para a
Secretária deste Conselho no e-mail comturpinda@gmail.com ou apresentar-se no dia da
Eleição.
LOCAL DA REUNIÃO:
HORÁRIO:

AUDITÓRIO DA PREFEITURA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Davi Duarte de Souza,
proprietário do veículo com placa DKG3502 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de dezembro de 2014 a fevereiro de
2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

18H00

DATA:

14/07//2016

PREVISÃO DURAÇÃO:

2 HORAS

PROGRAMAÇÃO:
18H00 – RECEPÇÃO
18H30 – ABERTURA

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 137/2016 – SFP

COMTUR Pindamonhangaba

de Turismo
18H45 – LEITURA DA ATA DE COMPOSIÇÃO EConselho
POSSEMunicipal
DOS CONSELHEIROS

19H15 – ELEIÇÃO DIRETORIA
19H40 – PALESTRA SRA.
CRISTINA
LUZ – CASA
DOS CONSELHOS
Contato:
(12) 3643-1424
e 3643-1761
| comturpinda@gmail.com
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20H00 – ENCERRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Mario Pereira de Oliveira,
proprietário do veículo com placa KEP6820 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de novembro de
2014 a janeiro de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as
evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

EDITAL Nº. 011/2016-SEA

1 – Comparecer junto ao Setor de Posturas, no período acima
mencionado, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às
Contato: (12) 3643-1424 e 3643-1761 | comturpinda@gmail.com 3
16:00 horas, munidos
de cópias dos seguintes documentos:
 RG
 CPF
 Comprovante de residência (conta de água, luz, etc...,
recentes)
 Nº da Inscrição de Ambulante
2 - O recadastramento deverá ser realizado pessoalmente pelo
próprio detentor da licença, não sendo permitida a realização por
terceiros e/ou mediante procuração, exceção aos casos de saúde,
devidamente comprovados, que impossibilite a presença do titular
durante o período do recadastramento.
3 - Os comerciantes ambulantes que não efetuarem o
recadastramento dentro do prazo limite terão suas licenças
suspensas, ficando sujeitos às sanções previstas no Código
Municipal de Posturas.
4 - Transcorrido o prazo para o recadastramento, a Secretaria
Municipal de Administração/Departamento de Administração/Setor
de Posturas-SEPO, após proceder à análise dos requerimentos,
conjuntamente com a base de dados disponível no atual cadastro
de ambulantes licenciados, fará a publicação no jornal Tribuna do
Norte e na página oficial da Prefeitura na internet, da relação dos
ambulantes que realizaram o recadastramento, bem como daqueles
que tiveram a licença suspensa, provisoriamente, por falta de
recadastramento.
5 – A participação no recadastramento importa na concordância
dos termos e condições deste Edital.
6 – Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão
decididos pela Comissão de Recadastramento de Comércio
Ambulante.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2016.
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Nelson Diego da Silva Claudino,
proprietário do veículo com placa DQC7769 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de março de 2015. Ressaltamos que o
proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 255/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo, proprietária do veículo com placa EWT9245 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no
período de fevereiro a maio de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para
justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 122/2016 – SFP

Recadastramento de Comércio Ambulante
-2ª Fase-

Edson Macedo de Gouvêa, Secretário de Administração, no uso
das atribuições legais, objetivando a implementação de medidas de
aperfeiçoamento do controle e da fiscalização das atividades de
ambulantes no Município, em absoluta consonância com as normas
reguladoras do ordenamento urbano, em especial o consoante à Lei
n.o 1.411, de 10 de outubro de 1974, que institui o Código de Posturas
Municipal, e tendo em vista a necessidade de se atualizar a base de
dados, visando atender aos princípios da oportunidade,
conveniência,
legalidade,
defesa
do
interesse
público,
impessoalidade e isonomia, vem pelo presente Edital CONVOCAR
todos os COMERCIANTES AMBULANTES que não realizaram o
RECADASTRAMENTO pela internet, no período de 22/03 a
25/04/2016, conforme Edital nº 009/2016-SEA, a fazê-lo
diretamente junto ao Setor de Posturas da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba (Av. Nossa Senhora do Bonsucesso, 1400, Alto
Cardoso), no período de 04 de julho a 12 de agosto de 2016,
obedecidos os seguintes procedimentos:

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 262/2016 – SFP

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 240/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcilio César dos Santos,
proprietário do veículo com placa JQI4291 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de fevereiro de 2015. Ressaltamos que
o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 107/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Valter Alves da Silva,
proprietário do veículo com placa EAB0495 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de dezembro de 2014 a fevereiro de
2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 220/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Marcus Vinícius Regis Ramos,
proprietário do veículo com placa EYE8645 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de fevereiro de 2015. Ressaltamos que
o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 273/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Vanderson Dante da Silva,
proprietário do veículo com placa CNI1667 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de março a setembro
de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a
partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal
4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 278/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Mauro José Teixeira, proprietário
do veículo com placa GVI7935 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio
para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de março a abril de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 283/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Fátima do Rozário Brasil dos
Santos, proprietária do veículo com placa BOR0578 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada do Atanázio, no período de março a maio de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 204/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Luci Marcelo de Lima Rocha,
proprietária do veículo com placa ERO8390 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de fevereiro a maio de 2015. Ressaltamos que o
proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 196/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Renato Henrique dos Santos,
proprietário do veículo com placa DFI2935 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de fevereiro a março de 2015. Ressaltamos que
o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 192/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Ritta Lima e Silva Guerra,
proprietária do veículo com placa CBV7980 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de outubro de 2014 a junho de 2015.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

LICENÇA DA CETESB
JOÃO BENEDITO DOS SANTOS torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Operação N° 3005169, válida até 12/07/2021, para Trutas; criação de à ESTRADA
MUNICIPAL JOÃO EGÍDIO DA CUNHA, S/Nº, CAIXA POSTAL 230, BAIRRO DAS
OLIVEIRAS, PINDAMONHANGABA/SP.

LICENÇA DA CETESB

LICENÇA DA CETESB

V. M. FERRAMENTARIA LTDA ME torna público que requereu na CETESB a
Renovação de Licença de Operação para fabricação de ferramentas, serviços de
usinagem, soldas, tratamento e revestimento em metais, na Rua Itália, 147, Parque
das Nações, Pindamonhangaba- SP, cep: 12.420-44

V. FERNANDES MÁQUINAS - ME torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Instalação N° 3002630 e requereu a Licença de Operação para Estrutura
metálica para galpões, coberturas e silos fabricação de à RUA DOUTOR RODRIGO
ROMERO, 526, CRISPIM, PINDAMONHANGABA.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 189/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Edson Gonçalves da Silva,
proprietário do veículo com placa BZP5476 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de outubro de 2014 a abril de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justificar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

14 de julho DE 2016

EDITAL DE CHAMADA DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA/SP

RESUMO DAS DATAS
Constituição da Comissão

11 DE MAIO DE 2016

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Aprovação do Edital

13 DE JULHO DE 2016

PARA A GESTÃO 2016/2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Publicação do Edital

SOCIAL DE PINDAMONHANGABA.

Credenciamento para a Assembléia

O CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social de Pindamonhangaba na pessoa
de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 3.199/96, bem
como diretrizes aprovadas em 7ª reunião extraordinária, no dia 13/07/2016, convoca a
Sociedade Civil, nos segmentos abaixo identificados e devidamente reconhecidos para o
credenciamento e inscrição de candidatos visando a participação na Assembléia para a Eleição
dos Representantes da Sociedade Civil que deverão integrar o Conselho Municipal de
Assistência Social, Gestão – 2016/2018, cujas normas são regidas pelo presente Edital.

1°.

Ficam

convocados

as

seguintes

15 DE JULHO A 1º AGOSTO DE 2016

Publicação da lista dos inscritos

10 DE AGOSTO DE 2016

Prazo recursal

11 A 19 DE AGOSTO DE 2016

Publicação do resultado final

26 DE AGOSTO DE 2016

Assembléia para a Eleição

31 DE AGOSTO DE 2016

Posse dos eleitos e eleição da diretoria –

14 DE SETEMBRO DE 2016

Gestão 2016/2018

REGIMENTO ELEITORAL
Artigo

14 DE JULHO DE 2016

Instituições

e

Organizações,

comprovadamente domiciliados na Cidade de Pindamonhangaba, bem como os Conselhos e

ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONSELHOS, SINDICATOS E

Sindicatos de classe, para votar e serem votados a uma das 14 (catorze) vagas de representação

ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO.

da sociedade civil do CMAS de Pindamonhangaba, sendo 7 (sete) vagas para titulares e 7 (sete)
vagas para suplentes, nos termos deste Edital, a saber, que acolhe o previsto no artigo 8º do

ANEXO 2 – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ENTIDADES INSCRITAS NO CMAS

Regimento Interno do CMAS, que diz:
“Os representantes da Sociedade Civil serão indicados pelas entidades representativas dos

(EM PAPEL TIMBRADO)

segmentos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 3.199/96, em seu art. 3º, inciso I e II,

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SINDICATOS, CONSELHOS DE

convocados através de oficio para que, cada segmento das entidades representativas,
legalmente constituída em regular funcionamento, se reúna, escolhendo em consenso, o
titular e o suplente, encaminhando as indicações ao Prefeito Municipal.

CLASSE E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO
PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

I) Das instituições e organizações a serem habilitadas:

PARA O CMAS DE PINDAMONHANGABA/SP



Instituições de atendimento à criança e/ou adolescente;



Instituições de atendimento à família;



Instituições de atendimento a idosos;



Associações de pessoas com deficiência;



Associações de Moradores de Bairros;

Tipo de Instituição:



Conselhos e Sindicatos, das seguintes classes de profissionais:

Endereço Completo: _______________________________________________________

Razão Social da Instituição: _________________________________________________
________________________________________________________________________

a. Área de Assistência Social, Sociologia, Psicologia, Jurídica ou Clubes de Serviços.
I - DA COMISSÃO ELEITORAL E SUAS ATRIBUIÇÕES

( ) Sindicato

(

) Conselho (

) Associação de Bairro

________________________________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________

Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme reunião ordinária do dia 11 de
maio de 2016, pelo poder público: Fernanda Maria Bondioli de Oliveira, Marilda Usier Homem
de Mello; e pela sociedade civil: Claudia Gonçalves Pinto e Amauri Monteiro.

Email: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal:

Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios

Nome: __________________________________________________________________

definidos neste regimento;

RG: ____________________________CPF: _____________________________

II - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;

Telefone para contato: ______________________________________________

III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;

Email:___________________________________________________________

IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;

Nome dos representantes indicados para o processo eleitoral:
Nome (1): ______________________________________________________________

VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;

RG:

VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de

Escolaridade:

grande circulação.

Profissão:

CPF:

Telefones para contato:

II – DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PARA

Email:

PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Artigo 4º. O pedido de credenciamento dos representantes candidatos de cada
instituição, organização, conselho e/ou sindicato deverá ser feito no Setor Executivo dos

Nome (2): ________________________________________________________________
RG:

CPF:

Conselhos Municipais de Pindamonhangaba, à Travessa Rui Barbosa, 37, Centro, no período

Escolaridade:

de 15 de julho a 1º de agosto de 2016, no horário das 13 às 17 horas.

Profissão:

Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.

Telefones para contato:

Artigo 5°. As Instituições, Organizações, Conselhos e Sindicatos deverão apresentar no
momento da sua inscrição:


Ficha de inscrição (conforme modelo anexo I ou II)



Copia do registro no CMAS (se houver)



Comprovação de CNPJ ativo



Ata de eleição de diretoria atual registrada em cartório

Email:
Atividades ou principais projetos executados pela instituição em 2015 e 2016:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ .

(EM PAPEL TIMBRADO)

III – DOS PRAZOS

ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO P/ ENTIDADES

Artigo 6º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos, bem como
a relação de indeferimento até o dia 10 de agosto de 2016.

PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Artigo 7º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos

PARA O CMAS DE PINDAMONHANGABA/SP

Credenciados será de 11 a 19 de agosto de 2016.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados no Setor Executivo dos Conselhos

Razão Social da Instituição: ___________________________________________________

Municipais, à Travessa Rui Barbosa, 37, Centro, respeitando seus dias e horários de

_______________________________________________________________________

funcionamento e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser publicada no

Segmento:

Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande circulação no dia 26 de agosto de 2016.

( ) Criança e Adolescente ( ) Família ( ) Idoso ( ) Pessoa com deficiência
Endereço Completo: _______________________________________________________

IV – DO NÚMERO DE INSCRITOS
Artigo 8º. Cada Instituição, Organização, Conselho e Sindicato deverá inscrever dois
representantes.

_______________________________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
Email: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________

V – DA ELEIÇÃO
Artigo 9º. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 31 de
agosto de 2016, às 17h00, no Salão de reuniões do Lar São Vicente de Paulo.
Artigo

10.

Participarão

da

eleição

os

representantes

candidatos

com

seus

credenciamentos devidamente deferidos pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo único: Ante as normas e artigos acima apresentados, entendem-se preclusas

Representante Legal:
Nome: __________________________________________________________________
RG: _________________________CPF: _____________________________
Telefone para contato: ______________________________________________

quaisquer manifestações que vise eventual impugnação relacionada à candidatura e/ou

Email:___________________________________________________________

representação no momento da assembleia.

Nome dos representantes indicados para o processo eleitoral:

Artigo 11 – Cada representante candidato poderá votar em até duas representações dos
segmentos inscritos, e em cédula especifica distribuída pela Comissão de Eleição.
VI – DA APURAÇÃO
Artigo 12 - A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.

Nome (1): ________________________________________________________________
RG:

CPF:

Escolaridade:
Profissão:

Parágrafo Primeiro - O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato.

Telefones para contato:

Parágrafo segundo - O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a

Email:

ordem de votação.

Nome (2): ________________________________________________________________
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 13. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a
divulgação do edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 14. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os

RG:

CPF:

Escolaridade:
Profissão:
Telefones para contato:

resultados e será dada posse no dia 14 de setembro de 2016 aos novos Conselheiros onde será

Email:

realizada a eleição da diretoria, logo após a posse da mesma, no Auditório da Prefeitura.

Atividades ou principais projetos executados pela instituição em 2015 e 2016:

Artigo 15. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.
Amauri Monteiro
Presidente

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .
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Aprendiz Paulista: 112 vagas
disponíveis, nesta semana,
para alunos das Etecs
Programa tem oportunidades para jovens
entre 14 e 24 anos que estudam nas Escolas
Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza

O festival da cultura encerrou a edição de 2016 com casa cheia

Festival cultural paulista
atrai 600 mil visitantes
Aiandra Alves Mariano
***
O Festival da Cultura Tradicional Paulista “Revelando São
Paulo” Vale do Paraíba encerrou
a edição de 2016 com a casa cheia.
Durante os cinco dias de Festival
cerca de 600 mil pessoas passaram pelo Parque da Cidade “Roberto Burle Marx”, em São José
dos Campos, e puderam vivenciar
a culinária caipira, caiçara e tropeira, além do artesanato e manifestações culturais de mais de 100
municípios de todo o Estado.
Entre as centenas de manifestações culturais, cerca de 40

violeiros de 16 municípios participaram da festa. Além da troca
de experiências, houve um bate
-papo sobre a diversidade cultural em torno do instrumento.
Os visitantes também puderam degustar pratos feitos por
culinaristas caipiras, caiçaras e piraquaras, que produziram durante todo o evento, doces caseiros,
bolinhos caipira, bolos, virados,
feijão tropeiro, broas, pamonhas,
café caipira, virados, afogados,
galinhadas, farinha de mandioca,
peixes e moquecas, entre outras
iguarias que compõem a Mesa
Paulista.

Já para quem adora artesanatos, encontrou uma mostra
significativa do que é produzido
pelas comunidades tradicionais
em todo Estado, produzidos por
profissionais dos trançados,
bordados, escultores, santeiros,
rendeiras e ceramistas.
O Festival é realizado pelo
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com
a Fundação Cultural Cassiano
Ricardo e transforma o Parque
da Cidade de São José dos Campos em uma grande Mostra do
Patrimônio Imaterial Paulista.

Brasil tem mais de 200 espécies de
peixes que podem desaparecer
Sucesso absoluto de bilheteria
neste ano, o filme “Procurando
Dory” despertou grande preocupação entre ambientalistas do
mundo todo. O medo é de que o
carisma do peixe protagonista
despertasse uma enorme procura
por sua espécie (cirurgião-patela), colocando sua existência
em risco. Em 2003, de acordo
com uma ONG australiana, esse
fenômeno ocorreu com o peixe
-palhaço, espécie do peixe Nemo,
personagem do filme da mesma
franquia.
O assunto, porém, deve servir
para chamar a atenção para
um problema ainda maior, na
opinião do Biólogo João Alberto
dos Santos, membro do CRBio-01
– Conselho Regional de Biologia
– 1ª Região (SP, MT e MS). “Hoje,
só no Brasil, existe uma lista com,
aproximadamente, 240 espécies
de peixes ameaçados de extinção.
Acredita-se que desse total, 40
estão correndo sérios riscos de
desaparecem de vez, se nada for

Divulgação

Divulgação

O programa Aprendiz
Paulista, gerenciado pela
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, oferece
nesta semana 112 oportunidades para jovens entre 14
e 24 anos que estudam nas
Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) do Centro Paula Souza de todo o Estado.
Voltado à promoção de
uma vivência no mundo do
trabalho, o programa viabiliza uma intermediação sem
custo para o empregador entre a busca por um trabalho
técnico-profissional e o preenchimento das vagas para
aprendizes, ofertadas por
empresas que se cadastram
no Emprega São Paulo de
forma gratuita.
Dentre os destaques estão

vagas para os cursos de Administração, Edificações e
Logística.
Como se cadastrar
Para se candidatar a essas
e outras oportunidades, basta acessar o site do Programa, criar login, senha e informar os dados solicitados.
Outra opção é comparecer a
um Posto de Atendimento ao
Trabalhador (PAT) com RG,
CPF, Carteira de Trabalho e,
se possível, PIS.
O cadastramento do empregador também poderá
ser feito no site do Emprega
São Paulo ou PAT. Para disponibilizar vagas no sistema,
é necessária a apresentação
do CNPJ da empresa, razão
social, endereço e o nome do
solicitante.

Sesc oferece oficina de brinquedo
artesanal eletrônico para crianças
O Sesc Taubaté oferece no
sábado, dia 16, uma oficina
eletrônica para crianças com
confecção de um brinquedo
que simula a Chama Olímpica,
das 15h às 17h. A atividade é
gratuita.
As crianças aprenderão a
construir uma tocha de papel
que acende uma luz de led por
meio de sensores de luminosidade. Além da confecção, será
abordada a simbologia da
tocha, que remete à mitologia.
Símbolo dos Jogos Olímpicos da Modernidade, a Chama
Olímpica faz parte de um ritual
realizado desde a Grécia Anti-

ga. O fogo sempre teve caráter
sagrado para os gregos: para
eles, a história humana começa
a partir da desobediência do
titã Prometeu, que contrariou
a ordem de Zeus, o deus supremo, e roubou os fogos dos
deuses para dar aos homens,
junto com as ciências e artes.
O fogo permanecia aceso nos
altares de seus principais templos, como o Templo de Hera,
que recebia as competições dos
Jogos Olímpicos na Antiguidade. Ao longo dos anos, a Chama
Olímpica se consolidou como
símbolo de paz, união e amizades entre os povos.

Divulgação

Brinquedo simula a
Chama Olímpica

À esquerda, espécie cirurgião-patela; à direita,
personagem do filme “Procurando Dory”
feito para reverter esse quadro. É
importante que haja mais consciência ambiental e maior rigor na
fiscalização”, alerta o Biólogo.
Além da pesca ilegal para
consumo humano, considerando
que para determinadas espécies
há épocas em que a prática é
proibida, tem-se também o sério
problema da perda de habitat.

“Muitas espécies estão perdendo
seu espaço natural por causa
da ação dos homens, como o de
construção de imóveis e também
de rodovias, por exemplo, principalmente em regiões como a Mata
Atlântica e estados litorâneas.
Ações totalmente prejudiciais, que
causam grande impacto a todo o
ecossistema”, explica o Biólogo.

Divulgação

Queijos especiais para
degustação em Campos do Jordão
Um amplo portfólio
de queijos especiais vai
invadir a Temporada de
Inverno 2016, em Campos do Jordão. A Faixa
Azul estará presente na
Arena Banco Original,
instalada no badalado
Shopping Market Plaza.
No local, os visitantes

podem conhecer queijos
especiais, degustando
tipos como parmesão,
brie, camembert, emmental, gruyère, blue
cheese e gouda. A exposição dos queijos acontece até o próximo dia
31 de julho, de quinta a
domingo, das 11 às 2 da

manhã. Já as seções de
experimentação ocorrem
de hora em hora, sempre
das 16h até a meia noite.
A Arena Banco Original é
um espaço com diversas
opções de entretenimento, que incluem espetáculos, cinema, arte, palestras e outras.

