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Prefeitura entrega ESF reformulada e 
pavimentação entre Campinas e Borba

Bailarina de Pinda 
vai competir nos EUA

Matriz recebe 
Cantata de 
Natal hoje

O Colégio Bom Jesus Exter-
nato realiza nesta quinta-feira 
(8), às 20 horas, a sexta edição 
da Cantada de Natal na Igreja 
Matriz. O tema deste ano é ‘Vir-
tudes de Francisco: Somos par-
te de uma imensa vida’ e haverá 
apresentações de todas as tur-
mas, desde a educação básica, 
passando pelo Ensino Funda-
mental I e II, e por fi m Ensino 
Médio.

PÁGINA 2

‘SEBRAE AQUI’ OFERECE 
ATENDIMENTO A EMPREENDEDORES

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba entrega nes-
ta quinta-feira (8), às 16 
horas, as obras de amplia-
ção e reforma da Unidade 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), no Goiabal, 
e também a pavimentação 
asfáltica na ligação entre 
o bairro das Campinas e a 
Estrada do Borba.

Ambas as entregas serão 
realizadas em frente à ESF 
do Goiabal, que fi ca na ave-
nida Jataí, 162, Goiabal. 

PÁGINA 3

Maria Luiza Arthur Loberto, 12 anos, é uma das 50 classifi cadas para a ‘Valentina 
Kozlova International Ballet Competition’, disputa que acontecerá em 2017, nos 
Estados Unidos. A jovem participou de seletiva em novembro deste ano em São 

Paulo, com cerca de 250 bailarinos de todo o Brasil e América do Sul. 
Do Vale do Paraíba, somente ela e mais uma bailarina de Jacareí, já profi ssional, de 26 

anos, conseguiram a aprovação.                                                                                PÁGINA 6

NATAL SOLIDÁRIO 
ARRECADA 
ALIMENTOS 
NESTE DOMINGO

 
O Sindicato dos Metalúrgicos 

de Pindamonhangaba realiza 
neste domingo (11), a campanha 
Natal Solidário, de arrecadação 
de alimentos.

Esta será a 6ª edição da ini-
ciativa, que é feita juntamente 
com voluntários de entidades 
sociais. 

O grupo estará concentrado 
no sindicato, no domingo, entre 
8 e 8h30. A caminhada começa 
às 9 horas, no bairro Vila Ver-
de, em frente à Vita Fiat, e segue 
pelos bairros Bela Vista, Parque 
das Nações até o Alto do Cardo-
so e Campos Maia.

PÁGINA 2

CUIDADORES 
DO LAR SÃO JUDAS 
TADEU RECEBEM 
CAPACITAÇÃO

ENTREGA DE 
MEDALHAS DA OBA 
SERÁ FEITA NA 
TERÇA-FEIRA

PÁGINA 3

Unidade de Estratégia de Saúde da Família recebeu ampla reforma

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, em parceria com o Sincomércio 
e com a Associação Comercial e 
Industrial, inaugurou a nova sala 

do Sebrae Aqui, na quarta-feira (7)
O Sebrae Aqui é uma iniciativa 

para o desenvolvimento das micro 
e pequenas empresas da região. 

No local serão feitos atendimentos 
presenciais a empreendedores, 
com orientação individual e coleti-
va para pequenos negócios locais.

PÁGINA 3
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

FERREIRA GOULART: BREVES ENCONTROS...
Neste final de 2016, em meio a tantas tragédias, mais 

uma acontece, desta vez envolvendo a Literatura Brasi-
leira: a morte, aos 86 anos, do consagrado poeta e escri-
tor maranhense FERREIRA GOULART.

No presente artigo, não é minha intenção enfocar a 
sua multifária atuação na Cultura Nacional, em especial 
o seu envolvimento como o neoconcretismo, no qual 
polemizou com o escritor paulista, o concreto Haroldo 
de Campos. Gostaria de relatar para os amáveis leitores 
dois marcantes encontros que tive com esse ser humano 
excepcional que pontificou na Literatura Brasileira.

Em 1977, (ano em que ele retornou do exílio) eu ha-
via terminado a minha Residência Médica em Pediatria 
(Pós-Graduação sensu lato) no Instituto Fernandes Fi-
gueira no Rio de Janeiro e fui ao Maranhão, onde tive 
contatos com dois amigos comuns de São Luís: os poe-
tas de renome naquele pedaço do Brasil, que atendiam 
pelo nome de Carlos Cunha e Jomar Moraes, ambos da 
Academia Maranhense de Letras, cujas sessões eu as-
sistia com muita assiduidade no período (1969-1974) 
em que vivi na capital maranhense, onde eu me formei. 
Carlos Cunha, que hoje é nome de rua, era inclusive tro-
vador e me prestigiava muito, gostava de sonetos que 
eu escrevia, isso há 40 anos. O Carlos me pediu que eu 
trouxesse para o Ferreira Goulart uma encomenda: ju-
çara e farinha d’água. Juçara é o famoso açaí e farinha 

d’água, uma farinha grossa, de cor amarelada,de bom 
sabor, que só existe no Maranhão. Os maranhenses 
apreciam muito lanchar (ou merendar, como se fala 
por lá) juçara com a tal farinha d’água. Chegando no 
Rio, fui à procura do FERREIRA GOULART , na rua 
Duvivier, em Copacabana, onde sempre residiu. A sorte 
não me favoreceu. Ele me recebeu muito bem, na porta 
do apartamento e me falou que não poderia conversar 
mais comigo, pois estava muito abalado, porque naque-
la manhã, o seu filho Marcos (do seu casamento com 
a primeira esposa –Thereza Aragão), esquizofrênico, 
tivera um surto e quebrara todo o apartamento. De 
imediato, compreendi a gravidade da situação. Ele me 
abraçou e nos despedimos.

Muitas luas passadas, no início de junho de 2010, 
fui contatado pela então diretora da Biblioteca Pública 
Rômulo Campos D´Arace – Carmen Pamplin Z. Rodri-
gues, a qual falou-me que no dia 2, estaria em Pinda-
monhangaba FERREIRA GOULART, para fazer uma 
palestra na Biblioteca Pública, e que desejava que eu 
fizesse a saudação para o consagrado poeta. A palestra 
proferida para ele, para o grande público, foi um suces-
so, realizada no Coreto do Bosque. Quanta gente! Na 
minha saudação, evoquei pessoas, lugares de São Luís e 
cantei para ele a música que todo maranhense saudoso 
da sua terra, se emociona ao ouvir:

"Maranhão, que Terra Boa,
onde o poeta nasceu!
Maranhão é minha Terra,
berço que Deus me deu!”

Ele ficou comovido e agradeceu minha fala. Muito 
solícito, recebeu a Imprensa, conversou com intelectu-
ais locais, tirou fotos. Lembro-me bem de uma foto em 
que estamos juntos os quatro: Goulart, eu e  os brilhan-
tes e queridos acadêmicos, Bete Guimarães e Maurício 
Cavalheiro. Permaneci com ele até sua despedida, pois 
no mesmo dia ele precisava estar no Rio de Janeiro. 
Ofereci-lhe um exemplar da minha Tese de Doutorado, 
defendida  em 1995 na USP. Ele me agradeceu e ficou 
surpreso ao saber que um médico havia escrito uma 
tese filosófica, com base na Filosofia Existencialista do 
filósofo Alemão Martin Heidegger.Confessou-me ser 
um Heideggeriano convicto.

Agora, o poeta inquieto, questionador, detentor de 
tantos prêmios, membro da Academia Brasileira de Le-
tras, retorna para a Pátria Espiritual.

O Brasil ficou mais pobre. FERREIRA GOULART, 
homem comprometido com as questões do povo brasi-
leiro, que falta você vai fazer! Saudades imensas! Sau-
dades!

Cantata de Natal acontece hoje no 
Santuário Mariano de NS do Bom Sucesso

O Colégio Bom Jesus 
Externato realiza nesta 
quinta-feira (8) a VI Can-
tata de Natal, com a par-
ticipação de todos seus 
alunos. A apresentação 
acontece no Santuário  
Mariano  Diocesano de 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso (igreja matriz), 
às 20 horas. O tema desse 
ano é  ‘Virtudes de Fran-
cisco: Somos parte de uma 
imensa vida’. 

O evento conta com 
apresentações de todas as 
turmas, desde a Educação 
Básica, passando por En-
sino Fundamental I e II, e 
por fim Ensino Médio. A 

gestora do colégio, Ales-
sandra Padilha, explica 
que o motivo da cantata 
é agradecer. “Cada uni-
dade escolhe uma forma 
de apresentação para que 

possamos dar graças a 
Deus pelas bênçãos recebi-
das durante esse ano”, diz.

Os preparativos come-
çaram no mês de novembro 
e vão até o dia da apresen-

tação. No repertório músi-
cas natalinas, cantadas por 
crianças desde os três anos 
até os adolescentes de 17 
anos, todos em celebração 
pelo ano de 2016.

Ontem editoriamos sobre a retomada da venda de 
carros novos, ‘quebrando’ a sequência de quedas que 
amargava as concessionárias e montadoras em todo 
o país.

Todavia, ponderamos ao deixar claro que não sabí-
amos até onde esses números poderiam nos levar.

Contudo, reconhecemos uma possibilidade de ten-
dência para mudança.

Pois bem, hoje trazemos dados interessantes em re-
lação à caderneta de poupança. Pela primeira vez no 
ano, os depósitos na caderneta de poupança supera-
ram os saques, em função do pagamento da primeira 
parcela do 13º salário, que é feito pelas empresas até o 
dia 30 de novembro.

Dados divulgados pelo Banco Central (BC) na ter-
ça-feira (6) mostram que, em novembro, a captação lí-
quida somou a R$ 1,881 bilhão. Isso significa dizer que, 
no mesmo mês, os depósitos na poupança superaram 
as retiradas de recursos nessa quantidade -- situação 
que sugere uma melhora na renda dos brasileiros, que 
puderam aplicar recursos excedentes. 

A última vez que os depósitos haviam superado os 
saques havia sido em dezembro de 2015, quando a cap-
tação líquida totalizou R$ 4,789 bilhões, no único mês 
daquele ano que houve captação líquida.

Mesmo com o resultado positivo em novembro, 
no acumulado do ano até novembro, os saques supe-
ram os depósitos em R$ 51,370 bilhões. Embora ain-
da ruins, os números são menos desfavoráveis do que 
2015, quando, de janeiro a novembro, a retiradas su-
peraram os depósitos em R$ 53,567 bilhões -- o pior 
resultado já contabilizado pelo BC desde 1995.

A expectativa de melhora da economia e a queda da 
inflação, que devem ocorrer a partir de 2017, conforme 
projeções do mercado financeiro, tendem a estabilizar 
as retiradas de recursos da caderneta.

É o que esperamos. A própria redução da taxa selic 
de 14,25% para 14% em outubro e, agora, de 14 para 
13,75% também contribui com o otimismo, ou ao me-
nos, quebra do pessimismo, da população.

de vagar se vai longe

entrada de dinheiro 
nas poupanças 
supera saques

Natal Solidário arrecada alimentos 
neste domingo, no Vila Verde e região

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhan-
gaba irá realizar neste do-
mingo (11), a campanha 
Natal Solidário, de arreca-
dação de alimentos.

Esta será a 6ª edição 
da campanha, que é feita 

juntamente com voluntá-
rios de entidades sociais 
de Pinda. Todo o material 
arrecadado é dividido en-
tre as entidades partici-
pantes.

O grupo estará concen-
trado no sindicato, no do-

mingo, entre 8h e 8h30. 
A caminhada começa às 9 
horas, no bairro Vila Ver-
de, em frente à Vita Fiat, 
e segue pelos bairros Bela 
Vista, Parque das Nações 
até o Alto Cardoso e Cam-
pos Maia.

O diretor de Política 
Social, Ronaldo Cardoso, 
convida toda a população 
a participar. “Também 
tem voluntários que não 
são de entidades e parti-
cipam apenas para ajudar 
na arrecadação. A divisão 
dos alimentos será na se-
gunda. Quem puder levar 
alguma doação no sindi-
cato durante essa semana 
até segunda-feira vai aju-
dar bastante, as entidades 
estão muito necessitadas”, 
disse Ronaldo.

Quem quiser contribuir 
com a campanha também 
pode entrar em contato 
com o Ronaldo pelo tele-
fone (12) 98260-1357. A 
sede do sindicato fica lo-
calizada na rua Sete de Se-
tembro, 232/246, centro.

Divulgação
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cidade
Prefeitura entrega ESF reformulada e 
pavimentação entre Campinas e Borba

Ação capacita 
cuidadores 
do Lar São 
Judas Tadeu

O workshop que visa mé-
todos de lideranças foi reali-
zado na instituição na tarde 
dessa quarta-feira (7), para 
capacitar os cuidadores 
que atuam no lar. O treina-
mento gratuito faz parte do 
projeto Cuidando no Futuro, 
que roda o país fazendo esse 
tipo de trabalho em diversos 
segmentos. 

A proposta busca mo-
tivar a transformação 
comportamental, incenti-
vando o desenvolvimento 
de liderança. Inspirado no 
programa da Editora Abril, 
Líder em Mim, a iniciativa 
é levar esse método para as 
instituições e comunidade de 
forma gratuita e acessível.

Baseado no bestseller 
‘Os sete hábitos de pesso-
as totalmente eficazes’, de 
Stephen Covey, o projeto 
fundamenta suas ações na 
obra para que quem faça 
o workshop tenha melho-
res resultados pessoais e 
profissionais, como ser 
proativo, ter um objetivo 
ao começar algo, as pri-
meiras coisas inicialmente, 
liderança interpessoal, 
compreender antes de ser 
compreendido, sinergia e 
se renovar. 

Andréa Gonçalves e 
Laureano Guerreirosão os 
empresários criadores do 
programa, que idealizaram 
o acesso à uma educação 
com qualidade, garantindo 
um futuro melhor as crian-
ças, e que elas levem esses 
conceitos ao longo da vida.

‘Sebrae Aqui’ oferece atendimento a empreendedores

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entrega nesta quinta-
feira (8), às 16 horas, as obras 
de ampliação e reforma da Uni-
dade de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), no Bairro Goia-
bal, e também da pavimenta-
ção asfáltica na ligação entre o 
bairro das Campinas e Estrada 
do Borba.

As obras de reforma e amplia-
ção no novo prédio da unidade do 
ESF, totalizam um investimento 
de R$ 318.451,99 e garantem um 
prédio com 300m2, agora com 
uma nova sala para recepção e 
espera, curativos, expurgo, no-
vos sanitários, sala de procedi-
mentos, farmácia e sala de inala-
ção. Além disso, todas as outras 
salas existentes foram reade-
quadas – inclusive para receber 
reuniões dos agentes de saúde 
-, os pontos também receberam 
nova pintura e revisão de todo o 
telhado.

Nesta mesma tarde, serão en-
tregues as obras de pavimentação 
da estrada que liga o bairro das 
Campinas ao Borba. Antes da 
pavimentação, a via recebeu as 
obras de galerias de águas plu-
viais, com mão de obra da Pre-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com o 
Sincomércio e a Acip - Asso-
ciação Comercial e Industrial, 
inaugurou nesta quarta-fei-
ra (7),  a nova sala do ‘Sebrae 
Aqui’, agora remodelada. O Se-
brae Aqui é o novo nome dado 
para o Posto de Atendimento 
ao Empreendedor (PAE).

O ‘Sebrae Aqui’ é uma ini-
ciativa para o desenvolvimento 
das micro e pequenas empresas 
da região. No local serão feitos 
atendimentos presenciais à em-
preendedores, com orientação 
individual e coletiva para pe-
quenos negócios locais. 

O local tem como objetivo 
oferecer um atendimento indi-
vidualizado, para que os empre-
endedores conheçam a realida-
de do mercado. 

Segundo o gerente do escri-
tório do Sebrae Guaratinguetá, 
Ricardo Calil, as pequenas e 
médias representam cerca de 

27% do PIB (Produto Interno 
Bruto) do país. “Diante des-
se quadro, o Sebrae Aqui de-
senvolve essas ações para que 
essas empresas continuem a 
garantir vagas no mercado de 
trabalho, uma das maiores for-
ças econômicas do país”, sa-
lientou o gerente.

Estiveram presentes ao even-
to também o secretário de De-
senvolvimento Econômico da 
prefeitura; os funcionários da 
nova sala; o presidente do Sin-
comércio de Pinda, Antonio 
Cozzi Júnior; o assessor da Di-
retoria Técnica do Sebrae SP, 
Alexandre Nunes Robazza e o 
presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Pinda, 
Étore Bonini.

O Sebrae Aqui se encontra 
na av. Albuquerque Lins, 138, 
no bairro São Benedito, no 
prédio onde funciona o PAT 
(Posto de Atendimento ao Tra-
balhador). Presidente da Acip, Étore Bonini, e demais autoridades

feitura. As obras foram realizadas 
pela empresa terceirizada pela 
Prefeitura, com valor de contrato 
de R$ 1.392.460,37. A pavimen-
tação da estrada será realizada 

com CBUQ (Concreto Betumino-
so Usinado a Quente), com 2 km 
de extensão. Após o término da 
pavimentação, foi também feita 
a implantação de placas e execu-

ção de pintura de sinalização de 
trânsito. 

Ambas as entregas serão em 
frente à ESF do Goiabal, que fica 
na avenida Jataí, 162, Goiabal. 

As obras de reforma e ampliação no novo prédio da unidade do ESF, 
totalizam um investimento de R$ 318.451,99

Estrada entre os bairros das Campinas e do Borba
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CONVOCAÇÃO A RETORNAR AO TRABALHO
Sra. PAMELA KARINA DA SILVA NASCIMENTO - CTPS 0024172 - série 00314 – 
SP Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em 
local não sabido, convidamos a Sra. Pamela Karina da Silva Nascimento, portadora 
da CTPS 0024172 - série 00314-SP, a comparecer em nosso escritório, a fim de 
retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 14/11/2016, dentro do prazo de 48hs 
a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato 
de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2016.
CE MOLICA E SANTOS – EPP - Rua Deputado Claro Cesar, 257 - Pindamonhangaba / SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1001431-56.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Maria de Fátima Skinner
Requerido: Elza Maria Leão Skinner

Prioridade Idoso

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE ELZA MARIA LEÃO SKINNER, REQUERIDO POR MARIA DE
FÁTIMA SKINNER - PROCESSO Nº1001431-56.2015.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 19/09/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de ELZA MARIA LEÃO SKINNER,
CPF 150.921.348-10, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria de
Fátima Skinner. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
16 de novembro de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1001431-56.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Maria de Fátima Skinner
Requerido: Elza Maria Leão Skinner

Prioridade Idoso

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE ELZA MARIA LEÃO SKINNER, REQUERIDO POR MARIA DE
FÁTIMA SKINNER - PROCESSO Nº1001431-56.2015.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 19/09/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de ELZA MARIA LEÃO SKINNER,
CPF 150.921.348-10, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria de
Fátima Skinner. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
16 de novembro de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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2 col por 10 cm

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

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 183/2016 (PMP 18071/2016) – reabertura 

Para “contratação de empresa especializada na realização de exames 
de audiometria de tronco cerebral ou BERA (brain evoked response 
audiometry), pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes 
até dia 20/12/16 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 240/2016 (PMP 26292/2016) – reabertura 

Para “aquisição de cremes fitoterápicos para uso nas salas de 
curativos das Unidades Básicas de Saúde e Programa de Saúde da 
Família do Município, pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 20/12/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br. Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 199/2016 (PMP 20134/2016) 

Foi firmado o contrato 234/2016, de 10/11/2016, para “aquisição 
de materiais de borracharia”, no valor de R$ 215,80, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o sr 
José Antonio Rodrigues Alves, e pela contratada, empresa Ferrarini 
Comércio de Peças para Tratores Ltda, o sr Cristiano Santos do 
Carmo, por procuração.
Foi firmado o contrato 235/2016, de 10/11/2016, para “aquisição de 
materiais de borracharia”, no valor de R$ 7.017,00, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o sr 
José Antonio Rodrigues Alves, e pela contratada, empresa Mundial 
de Pneus Itabaré EIRELI, a sra Meire Ellen Rodrigues Teofilo, por 
procuração. 

LICENÇA DA CETESB
JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA & CIA.LTDA. ME. torna público que requereu 
na CETESB a Licença de Operação - Renovação, para fabricação de artefatos de 
cimento para uso na construção, sito à Rua Edargê Vieira Marcondes, nº 345, Bairro 
Feital - Res. Vista Alegre, CEP 12442-230 PINDAMONHANGABA/SP.

2 col por 13 cm

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

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 196/2016 (PMP 20130/2016) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada na realização de exames 
de eletroneuromiografia, pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 20/12/16 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2016 

RENOVAÇÃO BOLSA DE ESTUDOS PARA 2017 
 

 
Estabelece critérios para renovação e     
avaliação dos estudantes bolsistas do     
ensino superior contemplados em 2016. 

 
 
Art. 01 - O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Saúde e             
Assistência Social e Departamento de Assistência Social, no uso de suas           
atribuições, de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28/02/2013 e decreto N              
º 4.947, CONVOCA os alunos contemplados com bolsa de estudos          
universitárias em 2016, para efetuarem renovação das bolsas, nos termos que           
se seguem: 
 
Art. 2º – Os alunos dos cursos superiores contemplados em 2016 que desejam             
a renovação da bolsa universitária, deverão comparecer, no Departamento de          
Assistência Social, de 09 a 13 de janeiro 2016 no horário das 08:00 às 11:00 e                
das 13:00 às 16:00 -  Rua Euclides Figueiredo, 94 –Cardoso –           
Pindamonhangaba. 
 
Art. 3º – Para efetivar a renovação da bolsa universitária, o estudante deve se              
apresentar no Departamento de Assistência Social, portando os seguintes         
documentos:  
 
a. Cópia do RG e CPF do bolsista; 
b. Cópia comprovante atual de residência; 
c. Cópia comprovante de renda do aluno (carteira trabalho atualizada, ou,          
holerite, ou, comprovante autônomo - retirado aqui);  
d. Relatório de notas do ano de 2016 ( 1º e 2º semestre); 
e. Cópia comprovante de renda das pessoas que compõem o núcleo          
familiar (carteira trabalho atualizada, holerite, comprovante autônomo - retirado         
aqui); 
f. Nº do CPF das pessoas que compõem o núcleo familiar; 
g. Cópia do Comprovante de inscrição no Cadastro Único;  
 
 
 
 
Parágrafo 1º – O estudante terá direito a bolsa, quando, pertencer à núcleo             
familiar com renda “per capita” de até 8,82 (oito vírgula oitenta e oito) UFMP´s              
(unidade fiscal do município de Pindamonhangaba) . 
 
Parágrafo 2º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, no            
período de 09 a 13 de janeiro 2017, bem como preenchimento da ficha de              

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

inscrição de forma correta, completa e fidedigna, é de responsabilidade          
exclusiva do candidato. 
 
Parágrafo 3º - O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento 
automático do candidato. 
 
 
Art. 4º –  O estudante perderá o direito à renovação da bolsa quando: 
 
a. Ter sido reprovado; 
b. Não atingir 75% da frequência escolar;e 
c. Dependência de disciplinas. 
 
 
Art. 5º – A triagem social será realizada através de visita domiciliar da equipe              
técnica do Departamento de Assistência Social, para a elaboração de relatório           
social. 
 
 
Art. 6º - É de responsabilidade do aluno a observância dos prazos            
estabelecidos nesta convocação, bem como o acompanhamento das        
informações divulgadas. 
 

                                                  Pindamonhangaba, 08 de dezembro 2016. 
 
 
 
 

Sandra Maria Carneiro Tutihashi 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

ORDEM DO DIA

45ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no

Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no

próximo dia 12 de dezembro de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I.  Projeto  de Lei  n°  109/2016 ,  do Poder Executivo,  que “Estima a Receita  e  fixa  a

Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de 2017”.

Pindamonhangaba,  07 de dezembro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Presidente

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem as Leis

Orçamentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias

e o Expediente ficará reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

A taxa juros para em-
préstimos consignados 
ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 
foi limitado a 3,5%, e o 
prazo máximo de parce-
las não deverá ser supe-
rior a 48 meses. A decisão 
foi anunciada pelo Conse-
lho Curador do Fundo na 
terça-feira (6). 

A decisão, tomada na 
última reunião ordinária 
do Conselho em 2016, 
representa um avanço 
importante para os traba-
lhadores. O ministro do 
Trabalho, Ronaldo No-
gueira, que abriu o encon-
tro, disse que essa nova 
linha de financiamento vai 
movimentar a economia 
brasileira. “É uma garan-
tia para os bancos e uma 
alternativa para o traba-
lhador que precisa de re-
cursos”, afirmou.

A deliberação do Con-
selho precisa ainda ser 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU). Depois 
disso, a Caixa Econômica 
Federal terá 90 dias para 
regulamentar o funciona-
mento das operações de 
crédito. Após esses trâ-
mites, poderão começar 
a ser realizados os em-
préstimos a trabalhadores 

Conselho define taxa de juros de 
empréstimo consignado ao FGTS

usando os recursos da 
conta vinculada do FGTS 
e a multa rescisória como 
garantia de pagamento.

 
O valor da garantia po-

derá ser de 10% do sal-
do individual da conta do 
FGTS. No caso da multa 
paga pelo empregador 

em uma situação de de-
missão sem justa causa, 
despedida por culpa re-
cíproca ou força maior, 
poderá ser empenhado 
100% do valor.

Para o secretário 
executivo do Conselho 
Curador do FGTS, Boli-
var Tarrago,“é uma linha 
que, para o banco, re-

presenta uma seguran-
ça, pois no caso do tra-
balhador ser demitido, 
ele receberá uma parte 
do FGTS, ou seja, reduz 
a inadimplência. Para o 
trabalhador, vai signifi-
car um crédito mais ba-
rato e alongado em rela-
ção ao que tem hoje no 
mercado”.

Financiamento 
Habitacional 

Nessa última reunião 
do ano, os conselheiros 
do FGTS também apro-
varam uma alteração no 
recorte territorial, o que 
impactará no teto dos 
valores de imóveis finan-
ciáveis pelo Fundo de 
Garantia nos municípios 
com população entre 100 
mil e 250 mil pessoas. A 
mudança atinge 108 mu-

nicípios de diversas regi-
ões brasileiras.

A secretária Nacional 
de Habitação, Maria Hen-
riqueta Arantes Ferreira 
Alves, explicou que o ob-
jetivo foi fazer um ajuste 
de mercado. “Estamos 
buscando promover con-
tratações em municípios 
onde havia demanda, 
mas não havia teto com-
patível com essa deman-
da”, disse.

Caixa Econômica Federal terá 90 dias para regulamentar 
o funcionamento das operações de crédito

Divulgação



Escola superior de Advocacia realiza 
cursos para atualizar profissionais

InscrIções para 
estágIo na sabesp 
vão até sexta

Quem tem no mínimo 16 anos 
de idade e estiver matriculado 
em uma instituição de ensino pú-
blico ou privado em 2017, poderá 
concorrer a uma das 1.026 vagas 
do Programa de Estágios 2016 da 
Sabesp.

As inscrições vão até esta 
sexta-feira (9), pelo site da Fun-
dação Carlos Chagas (www.con-
cursosfcc.com.br.)

O programa tem como obje-
tivo proporcionar aprendizado 
prático para estagiários em uma 
das maiores companhias de sa-
neamento básico do mundo. 
Para isso, as vagas são destina-
das a estudantes do Ensino Mé-
dio Regular, Técnico e Superior, 
distribuídas na região metropo-
litana, interior e litoral.

A prova objetiva está prevista 
para acontecer no dia 5 de fe-

vereiro de 2017 e o contrato de 
estágio poderá ter duração de 
até dois anos, com carga horária 
de 6 horas diárias e 30 horas se-
manais, além de bolsa auxílio de 
acordo com o nível de formação.

Os candidatos do Ensino Mé-
dio Regular recebem R$ 812,03; 
já os do Ensino Médio Técnico, 
o valor é de R$ 897,50; e no caso 
do Ensino Superior, a bolsa é de 
R$ 1.068,44.

Os alunos selecionados terão 
ainda benefícios como vale re-
feição, vale transporte, assistên-
cia médica, férias (recesso esco-
lar) e seguro contra acidentes 
pessoais.

Desde sua fundação, em 
1973, a Sabesp já contratou 34, 
4 mil estagiários em 43 anos do 
Programa de Estágios da com-
panhia.

Francielly Godoy

Entrega de medalhas da OBA será 
feita dia 13 na EM Augusto César

A Escola Municipal Prof° Au-
gusto César Ribeiro fará uma ce-
rimônia de entrega de medalhas 
e certificados para os alunos que 
participam da Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e Astronáuti-
ca - OBA no dia 13 de dezembro, a 
partir das 18 horas. A OBA acon-
teceu em maio deste ano e teve a 
participação dos alunos do 1° ao 
5° ano.

Os alunos que receberão me-
dalhas pela participação na pro-
va de nível 1 (1° ao 3° ano) são: 
Andrey Gambi, Manuela Rodri-
gues, Giovanna Pastorelli, Edu-
ardo de Souza, Lucas dos San-
tos, Ana Valente, Camila Pereira 
Silva, Daniela dos Santos e Abi-
gail dos Santos, e os alunos que 
receberão medalhas de nível 2 
(4° e 5° ano) são Carlos Eduardo 
da Silva e Letícia Santos.

"Estamos preparando os alu-
nos para que eles prestem aten-
ção ao que acontece à sua volta, 
é um gostinho pela Astronomia 

Divulgação

a escola superior de advocacia vinculada à oab de pindamonhangaba capacita 
profissionais na área do direito

coordenadora do curso e 
mestre em direito, 
Liliana corrêa Leite

alunos receberão medalhas por participação na prova de nível 
1 (1° ao 3° ano) 

agora nos anos iniciais, e quem 
sabe futuramente um gosto 
maior pela Física. É uma se-
mentinha que está sendo plan-
tada", afirma a gestora da EM 
Prof. Augusto César Ribeiro.

Essa cerimônia de entrega 
de medalhas encerra o proje-
to OBA, que foi desenvolvido 
durante todo o ano inserindo o 
conteúdo de astronomia ao pla-
no de ensino.

a esa capacita os advogados para atuação no tribunal do Júri

Ao longo de 1 ano de seu 
efetivo funcionamento, a Es-
cola Superior de Advocacia já 
recebeu mais de 200 alunos e 
mantém a expectativa de cres-
cimento no próximo ano. Para 
2017 estão confirmados para o 

primeiro semestre o Curso de 
Advocacia Constitucional com 
Andréa Fioroti Zacarias Vieira 
- Mestre em Direito Constitu-
cional pela PUC/SP; Processo e 
Prática Trabalhista com ênfase 
no novo CPC com João Batista 

de Abreu - Juiz Federal do Tra-
balho da 15a. Região e Refle-
xos Previdenciários no Direito 
do Trabalho com Ivani Contini 
Bramante - Desembargadora 
Federal do Trabalho da 2ª. Re-
gião.

Liliana informou que as for-
mações mais procuradas são 
nas áreas: penal, trabalhista e 
previdenciária, haja vista que 
nestes segmentos o mercado 
possui alta demanda na região.

Os cursos têm duração mí-
nima de 12 horas e fornecem 
certificados. Geralmente divi-
didos em 3 horas/aula por dia, 
realizados de acordo com as dis-
ponibilidades dos profissionais 
e professores, podendo ocorrer 
aos sábados de manhã e durante 
a semana à noite.

A ESA de Pindamonhangaba 
abrange as comarcas de Campos 
do Jordão e Tremembé, porém, 
interessados de qualquer cidade 
podem se inscrever, visto que na 
região, além de Pindamonhan-
gaba, apenas as cidades de Gua-
ratinguetá e São José dos Cam-
pos possuem a Escola Superior 
de Advocacia.

As inscrições em Pindamo-
nhangaba podem ser feitas com 
a funcionária Thalita Santos, na 
própria OAB da cidade, locali-
zada na rua Dr. Gregório Costa, 
249. Informações pelo telefone 
(12) 3642-4255. 

A Escola Superior de Advo-
cacia vinculada à OAB de Pinda-
monhangaba capacita profissio-
nais na área do direito, para que 
se mantenham atualizados e se 
aprimorem no mercado. Podem 
participar além dos advogados, 
estagiários, estudantes univer-
sitários, bacharéis em direito 
e profissionais de outras áreas 
com curso superior.

Funcionando desde setem-
bro de 2015, diversos cursos de 
extensão foram realizados como 
Novo CPC – Código de Processo 
Civil que entrou em vigor esse 
ano, Prática Penal, Prática Pre-
videnciária e Técnica de Defesa 
no Tribunal do Júri. 

De acordo com a coordenado-
ra do curso e mestre em direito, a 
advogada e professora universi-
tária, Liliana Corrêa Leite, é uma 
oportunidade de aprimoramento 
profissional. “O objetivo é forne-
cer cursos de alta qualidade com 
profissionais de grande destaque 
e experiência em suas áreas de 
atuação. A instituição não possui 
finalidade lucrativa o que viabili-
za preços acessíveis aos interes-
sados”, explica.

Francielly Godoy

Francielly Godoy

Pindamonhangaba Tribuna do Norte

cotidiano
58 de dezembRo de 2016
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Tribuna do Norte

Bailarina de Pinda vai 
competir em Nova Iorque
Maria Luiza Arthur 

Loberto, 12 anos, 
foi uma das 50 
classifi cadas para 

a ‘Valentina Kozlova Internatio-
nal Ballet Competition’, disputa 
que acontecerá entre os dias 5 e 
10 de junho de 2017, nos Esta-
dos Unidos. A jovem participou 
de seletiva em novembro deste 
ano em São Paulo, com cerca de 
250 bailarinos de todo o Brasil e 
América do Sul. 

Do Vale do Paraíba, ela mais 
uma bailarina de Jacareí, já pro-
fi ssional, de 26 anos, consegui-
ram a aprovação.

Essa será a segunda vez que 
Maria Luiza competirá em Nova 
York, ela já foi para uma compe-
tição em conjunto e agora retor-
na como solista, na companhia 
de seu professor. Para a mãe, 
Shirley Loberto, é a certeza de 
que se cria o fi lho para o mundo. 
“A gente sempre quer eles por 

perto, mas vamos vendo que 
não são nossos”, conta a mãe or-
gulhosa.

O cronograma da competi-
ção ainda não saiu, sabe-se que 
a bailarina apresentará a core-
ografi a na qual foi selecionada, 
chamada “Amanhecer”. Tam-
bém há outras duas danças que 
precisam ser apresentadas, no 
estilo contemporâneo e variação 
de repertório, mas ainda estão 
indefi nidos.

Rotina 
Desde os três anos de idade 

a jovem faz balé e agora aos 12 
concilia os estudos com a dança. 
De manhã vai à escola, em se-
guida tem aulas de matemática 
e inglês duas vezes na semana, e 
depois segue para São José dos 
Campos, onde ensaia todos os 
dias, com Marcu Sanches, seu 
professor particular.

De acordo com a mãe, é no 
balé que ela pretende seguir 

profissionalmente. “Ela diz 
que é isso que ela quer, então 
nós a incentivamos e apoia-
mos”, frisa Shirley.

Neste ano Maria Luiza ganhou 
duas bolsas internacionais, um 
curso de verão no balé de Orlando 
e uma bolsa de um professor rus-
so, ambos nos Estados Unidos. A 
bailarina não conseguiu cursar as 
bolsas que ganhou, mas seguirá 
para a América do Norte em ju-
nho de 2017.

Divulgação

competir em Nova Iorque

Em virtude do Dia 
Mundial de Combate 
à Aids, 1º de dezem-
bro, aconteceu na 
terça-feira (6), na 
Praça Monsenhor 
Marcondes, a cam-
panha Fique Sabendo 
para Sifi lis e HVI.

Durante a ação 
foram realizados 
testes rápidos com 
resultados em aproxi-
madamente 15 minu-
tos. Todas as pessoas 
interessadas puderam 
realizar o teste, bas-
tava fazer a fi cha de 
inscrição e tirar uma 
amostra de sangue.

O objetivo da 
campanha é identifi -
car o maior número 
de pessoas com esse 
diagnóstico e enca-
minhá-las, o mais 
rápido possível, para 
o tratamento.

Essa campanha é 
realizada em cumpri-

mento aos protoco-
los do Ministério da 
Saúde. Além disso, a 
Prefeitura Pindamo-
nhangaba também 
realiza esses mesmos 
testes de rotina em to-
das as unidades bási-
cas de saúde e ESF, os 
testes são realizados 
pelas enfermeiras e o 
resultado é também 
disponibilizado em 15 
minutos.

A enfermeira 
Veraniza do Prado 
ressaltou os benefícios 
de ter os testes dispo-
nibilizados com fácil 
acesso pela popula-
ção. “Ainda existe um 
certo tabu quanto à 
Aids, então ter o teste 
aqui na praça faz as 
pessoas terem mais 
coragem de fazer, 
além de que já podem 
ser detectadas duas 
doenças de uma vez 
só. Eu sempre digo 

que é melhor a gente 
gastar se prevenindo, 
do que gastar já tendo 
que cuidar da doen-
ça”, disse.

Muita gente gostou 
de passar pela praça e 
ver ali a oportunidade 
de tirar essa dúvida. 
Elciene da Silva achou 
bem interessante 
a possibilidade e a 
efi cácia do processo. 
“A gente tem que se 
prevenir sempre, mas 
poder fazer o teste 
assim com tanta faci-
lidade ajuda a popu-
lação a estar sempre 
alerta sobre o próprio 
corpo”, afi rmou.

Testes para sífi lis e HIV foram realizados gratuitamente na praça

Enfermeiras 
da Prefeitura 

atenderam os 
moradores

Divulgação Divulgação

Tatiane Vieira

Maria Luiza 
na infância

Maria Luiza foi uma das 50 
classifi cadas para a ‘Valentina 
Kozlova International Ballet 
Competition’
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