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Contribuinte
inadimplente terá
anistia de 90% em
juros e multas de
tributos municipais
A Prefeitura de Pindamonhangaba concederá anistia de
90% em juros e multas de tributos municipais da dívida ativa.
Além da anistia, o contribuinte
poderá parcelar a dívida em até
10 vezes.
PÁGINA 5

Ministérios da Saúde
e Educação se unem
para vacinação
nas escolas
Além do mezanino, estudo prevê fechamento das laterais da área coberta; a feirante Francisca aprova a proposta

Projeto estuda implantar
mezanino na feira livre

A Secretaria de Serviços
Públicos da Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou, na
última terça-feira (14) que es-

tuda a construção de um mezanino na feira livre na Praça
da Liberdade. O local da feira
ganharia mais um pavimento,

praticamente duplicando o espaço existente hoje.
Nossa reportagem conversou com os feirantes para

saber o que eles acham da
proposta da administração
municipal.
PÁGINA 6
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“Pega-Tudo” reinicia
programação em
novo formato
PÁGINA 5

País registra
queda nos casos
de dengue,
chikungunya e zika

Taekwondo
conquista 11
medalhas em
Campeonato
Paulista

PÁGINA 2
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A equipe de Taekwondo
Sosa, de Pindamonhangaba,
conquistou, no último domingo
(12), 11 medalhas na primeira
etapa do Campeonato Paulista
da modalidade, que aconteceu
em Atibaia.
PÁGINA 4

Prefeitura abre turma
de vôlei master no
Araretama PÁGINA 4

Estudantes podem
concorrer a bolsas
de estudo para
cursos superiores
Estudantes de baixa renda
podem pleitear bolsa de estudo
para curso superior em qualquer área. A Prefeitura lançou
edital de chamamento para concessão de bolsas de estudo integrais em cursos presenciais ou
não presenciais, reconhecidos
pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura.
PÁGINA 3

Aulas são para anos iniciais e ﬁnais do Ensino Fundamental nas escolas com baixo desempenho no Ideb

Escolas estaduais oferecerão
reforço contínuo para alunos
O governador Geraldo Alckmin anunciou na terça-feira (14), que as escolas estaduais com baixo desempenho no Ideb

(Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) terão recuperação contínua para
os estudantes. As aulas contarão com su-

pervisão de monitores, em seleção aberta
a professores, educadores aposentados e
estudantes universitários.

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
19º
PARCIALMENTE NUBLADO
SOL ENTRE POUCAS NUVENS
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32º

UV 12
Fonte CPTEC/INPE

METALÚRGICOS PROTESTAM CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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De volta
à ativa

País registra queda nos casos
de dengue, chikungunya e zika
Também houve redução expressiva no número de óbitos com dengue, passando
de 221 casos no primeiro trimestre de 2016 para 5 no mesmo período de 2017

M

elhorar a qualidade do ensino e
reforçar questões de Português e de
Matemática para alunos do Ensino
Fundamental. Estes são os principais objetivos do projeto de reforço escolar em 2017,
que será implantado nas escolas estaduais. A
iniciativa, que receberá o investimento de R$
20 milhões – oriundos de parceria Federal –
foi anunciada pelo governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, nesta semana.

As escolas estaduais com baixo desempenho no Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) terão recuperação contínua para os estudantes. As aulas contarão
com supervisão de monitores, em seleção
aberta a professores, educadores aposentados e estudantes universitários.

A grande novidade é a possibilidade de
educadores aposentados voltarem a lecionar dentro do projeto. Para o Estado, quem
ganha é o estudante, já que esses professores
passaram a vida ensinando. Eles são grandes alfabetizadores, têm talento pra tratar
com a criança e sabem como detectar onde
está o ponto frágil dos pequenos. Foi o que
aﬁrmou o atual secretário Estadual de Educação, José Renato Nalini.

A partir de 27 de março, os professores
aposentados interessados em participar do
projeto de reforço poderão fazer o cadastro no
portal do Ministério da Educação e escolher
até 10 turmas. Juntar gerações tão diferentes
– a do giz e a do ‘touch screen’ – em um novo
formato de estudo, pode render experiências
enriquecedoras para ambos os lados.

Eu indico:
A indicação desta semana é o livro “Mulheres
de Aço e de ﬂores”, de Fábio de Melo.
“Por meio de contos,
o autor relata a partir
do ponto de vista feminino, seus amores, dores,
sofrimentos e silêncios.
Eu indico este livro, pois
em um tempo onde vem
à tona a violência que as
mulheres sofrem diariamente, vítimas da ideia de
uma sociedade em que o
homem é o centro, a obra
mostra com sutileza o
sofrimento e a conquista
de mulheres e trazem um
olhar que desperta sentimento e respeito para
quem lê com a mente e
com o coração abertos.”

Pindamonhangaba, 16 de março de 2017

Os casos de dengue, chikungunya
e zika registraram queda nos três
primeiros meses de 2017 em comparação ao mesmo período do ano
passado. De acordo com o boletim
do Ministério da Saúde, as notiﬁcações de dengue tiveram redução de
89,8%; chikungunya, 76,3%; e zika,
97,6%. Os dados fazem parte da
pesquisa realizada do início do ano
até o dia 18 de fevereiro.
De acordo com o Ministério da
Saúde, também houve queda expressiva no número de óbitos com
dengue, passando de 221, no primeiro trimestre em 2016, para 5 no
mesmo período em 2017. Os casos
graves da doença chegaram a 91% a
menos que 2016.
Chikungunya
Até 18 de fevereiro, foram registrados 10.294 casos de febre chikungunya
no país, o que representa uma taxa de
incidência de 5,0 casos para cada 100
mil habitantes. A redução é de 76,3%
em relação ao mesmo período do ano
passado, quando foram registrados

Divulgação

Os cuidados contra o mosquito transmissor devem começar em casa
43.567 casos. A taxa de incidência no
mesmo período de 2016 foi de 21,1.
Zika
Foram registrados 1.653 casos
de zika no país. Redução de 97,6%
em relação a 2016, com 30.683 casos no mesmo período. A análise da

taxa de casos prováveis mostra uma
baixa incidência em todas as regiões
geográﬁcas até o momento.
Em relação às gestantes, foram
registrados 286 casos prováveis,
sendo 30 conﬁrmados por critério
clínico-epidemiológico ou laboratorial. Não houve registro de óbitos
por zika em 2017.

Pedir a 2ª via da CNH fica mais simples
A partir desta semana, a 2ª via
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ser requerida ao
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) sem
necessidade de justificativa do pedido.
Uma nova via da CNH, emitida
com a mesma validade da anterior,
pode ser solicitada quando o documento estiver em mau estado de
conservação ou, ainda, por motivo
de perda, furto ou roubo. Agora,

para obter a 2ª via da Habilitação,
o condutor deverá apresentar apenas um documento de identiﬁcação. Não será mais exigido Boletim
de Ocorrência, declaração de perda, roubo ou extravio ou a CNH em
mau estado de conservação.
É possível solicitar a segunda
via do documento pelo aplicativo
do Detran.SP, que está disponível
gratuitamente para smartphones
e tablets com sistema operacional
iOS ou Android. A 2ª via da Habi-

Nossa Terra

litação também pode ser solicitada
pelo próprio portalwww.detran.sp.
gov.br.
Para receber o documento em
casa, após fazer o pedido eletrônico basta pagar a taxa de emissão
de R$ 41,37 e o custo de envio pelos Correios de R$ 11 em agências,
caixas eletrônicos ou pelo internet
banking dos bancos conveniados. A
entrega é feita em até sete dias úteis
depois da emissão, no endereço em
que a CNH está registrada.

NOSSA GENTE

Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras
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hristina Lehmann chegou
a Pindamonhangaba ainda
menina quando seu pai veio
do Rio Grande do Sul para administrar a Fazenda Santa Helena.
Os primeiros anos de sua formação
escolar ocorreram em escolas do
município e o Ensino Médio, na
escola luterana “Von Müller Gymnasium Regensburg” em Hamburgo
Velho – RS. Ao retornar à Pindamonhangaba como professora do Colégio Ápice, ingressou no curso de
Educação Artísticas/Artes Plásticas
da Faculdade Santa Cecília - FASC,
instituição de ensino superior
onde encontrousua grande mestra,
a professora de cerâmica Maria
Cheung MiuKuen.
Desde as primeiras exposições,
as cerâmicas de Christina Lehmann
expressam o seu mundo, a sua
arte, o sopro divino que,através de
suas mãos concede à argila transcendência imaterial: seus pássaros
voam, seus anjos e santos hipnotizam, seus brinquedos devolvem a
infância a quem os vê, seus painéis
conduzem nossa admiração para
sua delicada alma de arte-educadora.
Como professora e diretora da
Fasc, se engajou com alguns alunos no projeto de voluntariado das
irmãs franciscanas “Casa de Apoio
Sol Nascente II”, em Lagoinha –
SP e, desde então, tem moldado
outras vidas com seu amor incondi-

cional aos assistidos nessa obra.
Para ajudar ﬁnanceiramente a
“Casa de Apoio Sol Nascente II”,
há 10 anos criou a FUXIQUE, outro
projeto social constituído por um
grupo de mulheres voluntárias que
se reúnem toda quinta-feira,das 14
às 17 horas,para fuxicar e, também, produzir trabalhos artesanais. O dinheiro arrecadado com a
venda desses produtos é destinado
aessa obra social que, há 22 anos,
acolhe e ajuda homens e mulheres
portadores do vírus HIV.
De ascendência alemã e profunda estudiosa da língua de seus
antepassados, Christina Lehmann
ainda encontra tempo para traduzir poemas do alemão para a
língua portuguesa, brindando-nos

a cada manhã com versos que nos
transportam gratuitamente para
o céu: são verdadeiras orações de
seu breviário poético!
Ao nos despedirmos em seu
jardim, repleto de árvores, ﬂores,
pássaros e esculturas, bendigo
ao bom Deus por ter presenteado
nossa terra e nossa gente com
esta mulher tão divinamente humana e humanamente tão divina. E para selar minha profunda
admiração por tudo o que ela faz,
empresto um versículo do livro
do profeta Daniel para saudá-la:
“os sábios brilharão como brilha
o ﬁrmamento, e os que ensinam
a muitos a justiça brilharão como
estrelas, sempre e eternamente”
(Daniel, 12, 3).
Arquivo pessoal
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As aulas contarão com supervisão de professores aposentados e estudantes universitários

Escolas estaduais
oferecerão reforço
contínuo para alunos
O governador Geraldo Alckmin anunciou na terça-feira
(14), que serão estendidas as
ações de reforço de conteúdo ao
longo de 2017. As escolas estaduais com baixo desempenho
no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) terão recuperação contínua para
os estudantes. As aulas contarão
com supervisão de monitores,
em seleção aberta a professores,
educadores aposentados e estudantes universitários.
O governador destacou que
o objetivo da ação “é não deixar
ninguém para trás, melhorar a
qualidade do ensino e reforçar
português e matemática, que

são fundamentais para os alunos”. “A educação de São Paulo,
que no último Ideb foi primeiro
lugar nos Ciclos I, II do Ensino
Fundamental e também Médio,
vai melhorar ainda mais”, afirmou Alckmin.
Sobre a possibilidade de educadores aposentados voltarem a
lecionar, o Secretário José Renato Nalini destacou que “vai
ser um grande ganho para o estudante, porque esses professores passaram a vida ensinando.
Eles são grandes alfabetizadores, eles têm talento pra tratar
com a criança. A criança aprende, pois eles sabem como detectar onde está o ponto frágil”.

O reforço será para alunos
com dificuldades dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), com aulas
no contraturno em turmas com
jornada de 5 ou 15 horas semanais, a critério das equipes gestoras das escolas.
O projeto acontecerá em parceria com o Governo Federal,
por meio do programa Novo
Mais Educação. Serão investidos R$ 20 milhões. A partir
de 27 de março, os professores
aposentados interessados em
supervisionar as aulas de reforço poderão fazer o cadastro no
portal do Ministério da Educação e escolher até 10 turmas.
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Estudantes podem
concorrer a bolsas
de estudo para
cursos superiores
A Prefeitura de Pindamonhangaba está divulgando o
edital de chamamento para
concessão de bolsas de estudo para o Ensino Superior,
na modalidade tecnologia,
licenciatura e bacharelado,
em cursos presenciais ou
não presenciais, reconhecidos pelo MEC - Ministério
da Educação e Cultura, nas
áreas de biológicas, exatas e
humanas. Serão disponibilizadas dez bolsas integrais no
valor do curso.
Podem se inscrever candidatos que morem na cidade
há, pelo menos 48 meses;
tenham renda per capita de
até R$ 776,42; tenham sido
aprovados no vestibular ou
estejam cursando o Ensino
Superior e não possuam Ensino Superior completo.
Para fazer a inscrição, os
interessados devem apresentar documento de identidade; CPF; comprovante
de residência no município
há 48 meses ou mais; comprovante de rendimentos
dos últimos três meses dos
membros da família que

moram juntos; comprovante
da aprovação do vestibular
ou da matrícula em instituição de ensino; declaração
da instituição de ensino do
reconhecimento do curso
pelo MEC; histórico escolar
e declaração do candidato
que não possui curso superior completo.
Após análise dos documentos, os candidatos selecionados serão submetidos a uma
triagem social, por meio de
visita domiciliar da equipe
técnica do Departamento de
Assistência Social da Prefeitura.
As inscrições devem ser
realizadas somente nos dias
30 e 31 de março, no Departamento de Assistência Social
da Prefeitura, que fica na rua
Euclides Figueiredo, 94, bairro Alto do Cardoso, das 8 às
11h30 e das 13 às 16 horas.
O edital completo com
todas as informações pode
ser conferido no www.pindamonhangaba.sp.gov.br. O
resultado será divulgado no
site oficial da Prefeitura, no
dia 25 de abril.
Divulgação

As bolsas são destinadas a estudantes de baixa renda que
moram na cidade há, pelo menos, quatro anos

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO
SE UNEM PARA VACINAÇÃO NAS ESCOLAS
O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dos adolescentes contra o HPV e Meningite C.
Campanha publicitária, focada no universo dos games, será lançada para reforçar a adesão
Os ministérios da Saúde e da
Educação anunciaram, na quarta-feira (15), parceria para am-

pliar a vacinação em crianças e
adolescentes. As escolas vão atuar junto com as equipes de aten-

ção básica para a atualização da
caderneta dos estudantes. Para
isso, será renovada portaria do
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Parceria visa alavancar a cobertura de vacinas como HPV e Meningite C em adolescentes

Programa Saúde na Escola que
prevê ações voltadas à prevenção
e promoção da saúde nas salas de
aula. O reforço dessa iniciativa
será fundamental para a adesão
de adolescentes na campanha de
vacinação contra HPV e Meningite C que será divulgada a partir
deste domingo.
Uma das propostas é que os
estudantes apresentem, já na
matrícula, a Caderneta de Vacinação e as escolas comuniquem
o sistema de saúde sobre as
doses prioritárias para os seus
alunos. “Estamos aqui somando esforços para ampliar a cobertura vacinal. O importante é
que o sistema de saúde saberá,
informado pela escola, quais as
vacinas que faltam naquele conjunto de crianças matriculadas
e poderá, em um determinado
dia combinado com a escola,
regularizar a caderneta vacinal
desses alunos”, destacou o mi-

nistro da saúde, Ricardo Barros, ao anunciar a medida nessa
quarta-feira (15), em coletiva de
imprensa realizada em conjunto
com o Ministério da Educação.
O ministro lembrou que os
adolescentes não têm o costume de procurar o sistema de
saúde, portanto a parceria nas
escolas pretende alavancar a
cobertura de vacinas, como o
HPV, assim como acontece em
outros países com essa mesma
experiência.
O Ministério da Saúde fornecerá material informativo sobre
as doenças às escolas. A ideia é
estimular os professores a conversem com os alunos e familiares sobre o tema. Serão enviadas
cartas para professores, alunos
e familiares reforçando sobre a
importância da vacinação e sobre as consequências do HPV e
da Meningite C como problemas
de saúde pública.

4

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 16 de março de 2017

E sportes

Taekwondo de Pinda conquista 11
medalhas em Campeonato Paulista
Divulgação

Ao todo, os atletas trouxeram 6 medalhas de ouro, 4 de prata e 1 de bronze

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 059/17 - LIMPEZA
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
notiﬁca
o
Sr (A) GUSTAVO HENRIQUE
FARIAS SCATENA, responsável
pelo imóvel, situado a
AV.
JOSÉ MONTEIRO ROMÃO, nº
0, Bairro RES. MANTIQUEIRA
inscrito no município sob a sigla
NE25.04.06.013.000, para que
efetue a limpeza do
referido
imóvel e a retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta
publicação.
Em
atendimento
e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item
I. Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade
do
contribuinte
proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Controle 060/17 - LIMPEZA
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
notiﬁca
o
Sr (A) GEANNE MODESTO,
responsável
pelo
imóvel,
situado a RUA JOSÉ MARIA
DE OLIVEIRA, nº 395, Bairro
RES. MANTIQUEIRA
inscrito
no município sob a sigla
SE14.03.04.042.000, para que
efetue a limpeza do
referido
imóvel e a retirada dos materiais
entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta
publicação.
Em
atendimento
e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item
I. Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade
do
contribuinte
proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

CARDOSO, inscrito no município
sob a sigla SO11.16.07.001.000,
para que efetue a construção de
calçada do referido imóve l, no
prazo de 90 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento
e conformidade com o Artigo 116º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência
da Administração Municipal não for
cumprida, os serviços de que trata
o artigo anterior serão executados
pela Prefeitura que cobrará os
custos do trabalho efetuado.
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES
CADASTRAIS JUNTO AO SETOR
DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO
FISICO.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Pindamonhangaba, 15 de
março de 2017.
Controle SEOB-002/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a Sr.ª Maria
Jorge da Silva Queiroz, para que
tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº
371/2017, lavrados em função de
obra sendo executada sem projeto
aprovado junto à prefeitura, imóvel
localizado na Estrada Municipal
Manoel Fernandes de Queiroz, nº
750, Bom Sucesso, infringindo assim o artigo 209 do Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba,
tendo como prazo para recurso
05 (CINCO) dias úteis a contar da
data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
ARQUITETA E URBANISTA
LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

A equipe de Taekwondo Sosa, de Pindamonhangaba,
conquistou,
no último domingo (12),
11 medalhas na primeira etapa do Campeonato
Paulista da modalidade,
que aconteceu em Atibaia.
Os atletas Robson Reis,
Anna Macedo e Nathalia
Gabriel ﬁcaram com o
ouro na categoria Poomse. Na mesma categoria,
Felipe Mendes ganhou a
prata.
Já na categoria Luta
(Kyorugui), Fernando Augusto, Rozanna Guarnieri
Bissoli e Wesley Nunes
subiram ao lugar mais alto
do pódio. Anna Macedo,
Mateus Dias e Weverton
Hélio ﬁcaram na segunda colocação. A trinca de
medalhas foi completada
com o bronze de Rennan
Guarnieri Bissoli na mesma categoria.
Os atletas, treinados
pelos técnicos Augusto
Guarnieri, Geovano Gonçalves e Ronaldo Zanin
Bissoli, fazem parte da
Academia Ren9ve e de
projetos sociais desenvolvidos nos centros comunitários do Araretama, Vila
Suiça e Vila São Paulo.

Araretama ganhará
nova turma de
vôlei master
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Semelp - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está formando uma turma
de voleibol master, turma
mista. As aulas serão realizadas no Ginásio de Esportes do Araretama, para
atletas, ex-atletas e amantes do vôlei, com mais de
18 anos.
Essa será uma opção
de atividade física e de la-

zer para adultos, oferecida
pela Prefeitura, totalmente gratuita. Para participar, basta fazer a inscrição
na secretaria do ginásio
do Araretama, mesmo
local onde serão realizadas as aulas. É necessário apresentar, no ato de
inscrição, duas fotos 3x4,
comprovante de residência e RG.
A turma será reunida
todas as terças e quintas-

feiras, das 20 às 22 horas.
Caso o aluno apresente
atestado médico, o início
é imediato. A Semelp está
programando uma data
para mutirão de exame
médico, ainda a deﬁnir.
Outras turmas de voleibol master já foram
formadas no ginásio Pai
João - onde ainda há vagas - CT Luís Caloi e CE
Zito, que contam com lista de espera.
Divulgação

ORDEM DO DIA
8ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no
próximo dia 20 de março de 2017, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 42/2017 , do Vereador Carlos Moura – Magrão, que “Institui e inclui no
Calendário Oficial de Festas e Come morações do Município a Exposição Nacional de Orquídeas de
Pindamonhangaba a ser come morado anualmente no mês de Julho”.
II. Projeto de Resolução n° 01/2017 , da Vereadora Gislene Cardoso - Gi, que “Dispõe sobre a
criação da FRENT E PAR LAMENTAR MUNICIPAL EM DEFESA DOS DIREITO S HUMANOS DA
MULHER, com o obj etivo de incentivar, desenvolver e apoiar discussões e ações relacionadas às
mulheres, e dá outras providências”.

P i n d a mo n h a n ga b a , 1 5 d e m a r ç o d e 2 0 1 7 .

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Controle 091/17 – Construção
Calçada
A
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba notiﬁca o Sr.
PAULO ANDRADE, responsável
pelo imóvel, situado a RUA SÃO
BENTO DO SAPUCAÍ, s/nº, Bairro

Pronunciam entos Pessoais: conform e inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Tribuna Livre:

Sra. Eliane Prado Marcondes

Assunto:

Trabalho de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas por crianças e
adolescentes na comunidade.

A equipe será formada por atletas, ex-atletas e amantes da modalidade
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Contribuinte inadimplente pode ter anistia de
90% em juros e multas de tributos municipais
A Prefeitura de Pindamonhangaba concederá anistia de
90% em juros e multas de tributos municipais da dívida ativa. As pessoas físicas e jurídicas
que estão cadastradas na dívida
ativa, com processos ajuizados
ou não, podem procurar a Prefeitura ou a Subprefeitura de
Moreira César para requerer o
benefício a partir do dia 20 de
março para obter a guia de recolhimento.
O contribuinte poderá optar
pelo pagamento em até 10 vezes - sendo que o valor da parcela não poderá ser inferior ao
da UFMP (R$ 88,03).
Quem fizer o pedido ainda em março, poderá quitar a
dívida em até 10 vezes; quem
fizer em abril, em até nove parcelas; em maio, até oito; e em
junho - fim do prazo para solicitação da anistia, em até sete
vezes.
Para ter direito à isenção, o
requerente precisa estar em dia
com os tributos municipais do
exercício de 2017 e estar com
cadastro imobiliário e mobiliário atualizados. Caso os dados

Divulgação

Interessados devem ir à Prefeitura para requerer o benefício a partir do dia 20 de março
estejam defasados, a Prefeitura
poderá exigir sua atualização
antes de conceder a anistia.

O município esclarece que
a ausência de recolhimento da
primeira parcela firmada de

acordo com o benefício da anistia acarretará no cancelamento
automático do parcelamento e

na perda do direito a novo parcelamento. O mesmo ocorrerá
em caso de falta de pagamento
de duas parcelas, vencidas, consecutivas ou não.
É importante ressaltar que,
da segunda parcela em diante,
a guia não paga até a data do
vencimento, sofrerá acréscimos
de multa de 5% e juros de 1% ao
mês, ou fração do mês, após o
vencimento.
Além disso, no caso de
perda do direito à anistia e
ao parcelamento, o crédito
retornará ao seu montante original, deduzindo-se
exclusivamente o valor nominal pago, de modo que o
município providenciará o
ajuizamento da ação ou o seu
prosseguimento em caso de
suspensão, acrescido o débito,
de multa e juros.
Embora o prazo para requerer o benefício termine dia 30
de junho, é aconselhável que os
contribuintes o façam o mais
rápido possível - para aproveitar a possibilidade de pagamento em até 10 vezes - e para
evitar filas.

Paralisação na Novelis protesta contra a Reforma da Previdência
Divulgação

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pinda colheu 1.950 assinaturas contra a Reforma

Na última terça-feira
(14), uma paralisação dos
trabalhadores da Novelis
foi realizada em protesto
contra a Reforma da Previdência, proposta pelo
governo Michel Temer.
O ato foi realizado
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba em conjunto com o
Sindicato dos Condutores
do Vale do Paraíba.
Herivelto Vela, presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, citou o
prejuízo da reforma para
a aposentadoria especial,
muito comum nas fábricas, em locais insalubres.
“Hoje quem trabalha
em uma refusão, uma
laminação, por 25 anos,
consegue aposentar, mas
com a reforma a con-

ta vai para 44 anos de
contribuição e 55 anos de
idade. Um trabalhador
nessas condições vai se
tornar risco de acidente
em área insalubre e vai
ser mandado embora.
Esse rombo na previdência não existe, além de
que uma grande parte do
dinheiro da previdência
é desviado para outras
finalidades”.
Para o sindicalista da
Novelis, Sérgio da Silva,
mesmo nas áreas que
não são insalubres, com
a nova regra que vai aumentar para 49 anos de
contribuição e 65 anos de
idade, a aposentadoria
será impossível.
“Se eu perguntar
aqui qual trabalhador
com menos de 40 anos

tem dores constantes
nos ombros e nas costas,
a maioria vai levantar
a mão. Se essa reforma
passar, esses trabalhadores que já estão com dor
vão ter que aguentar até
65 anos. Isso é inaceitável.”
O Sindicato dos Metalúrgicos também colheu
1.950 assinaturas contra
a reforma. No site do sindicatowww.sindmetalpinda.com.br está disponível
o “aposentômetro”, uma
calculadora criada pela
CUT em parceria com
o Dieese que simula o
tempo que falta para a
aposentaria.
A Novelis emprega
cerca de 1.100 trabalhadores na produção de
chapas de alumínio.

“PEGA-TUDO” REINICIA PROGRAMAÇÃO EM NOVO FORMATO
O “Pega-Tudo” está de volta
e em novo formato. A partir do
dia 20 de março, três regiões da
cidade receberão o programa
ao mesmo tempo, beneficiando
pelo menos nove bairros e seus
moradores.
Os primeiros locais a receber
as equipes da Prefeitura serão:
Lessa, Quadra Coberta e Campos Maia; Nova Esperança, Arco
-Íris e Araretama; e Delta, Beta
e Campininha.
O Pega-Tudo é um programa
desenvolvido pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Serviços Públicos,
para fazer o recolhimento de entulho e lixo acumulados nos quintais da população. É considerado
um grande aliado da saúde, pois
acaba com criadouros do mosquito Aedes aegypti e de animais
peçonhentos, melhorando a qualidade de vida de toda a cidade.

Neste novo formato, várias
frentes estarão nas ruas ao mesmo tempo, ampliando a área de
atuação do programa e diminuindo o tempo de retorno das
equipes aos bairros.
Contudo, para o sucesso do
Pega-Tudo, a participação da
população é fundamental. Os
moradores das casas deverão
separar entulho e lixo de seus
quintais e depositar nas calçadas, pois a equipe não entra no
interior das casas. Caminhão,
retro e funcionários fazem o
recolhimento deste material, e
outras equipes acompanham
o serviço realizando a capina e
varrição daquela região.
A programação do Pega-Tudo para o primeiro semestre
de 2017 já está fechada e pode
ser consultada no site oficial da
Prefeitura: www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Arquivo TN

Nove bairros receberão o programa desenvolvido pela Prefeitura a partir da próxima semana
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QUINTA-FEIRA

Jucélia Batista

Ana e a ﬁlha Amanda - a família trabalha na feira há 12 anos e aﬁrma que é preciso muita disposição para encarar a jornada de quase 12 horas

À

s 6 horas eles já estão
a postos. Mercadoria
arrumada sobre as
bancas, legumes e frutas separados por tamanho e espécie, alimentos fritos, assados,
gelados e servidos ao gosto do
cliente.
Grande parte deles sai de
casa por volta das 5h30, mas levantam bem antes da alvorada.
Alguns estão ali há 10, 20, 30
anos, ou mais. Numa disposição
de causar inveja até em atletas
proﬁssionais. Carregam caixas,
descarregam frutas, legumes e
verduras, limpam a bancada.
Descascam, picam, ralam e ensacam legumes. Atendem o “freguês”; e, no ﬁm do dia, fazem o
caminho inverso, para que possam descansar até o início da
próxima jornada. Essa é a rotina dos feirantes. Faça chuva ou
faça sol.
Por falar em chuva e sol, os
trabalhadores da feira livre da

CONSTRUÇÃO
DE MEZANINO

Faça chuva ou faça sol
Feirantes falam sobre projeto de implantação de mezanino

praça Eng. José Salgado Ribeiro, conhecida como Praça da
Liberdade, em Pindamonhangaba, há anos vem falando sobre as intempéries a que estão

expostos todos os dias no local.
Oﬁcialmente, 37 feirantes atuam na área coberta, além de
aproximadamente outros 30
que trabalham nas laterais.

Ana Santos está ali há 12 anos,
na sua “Banca de Legumes”. Assim como os demais feirantes,
ela chega cedo, organiza tudo e
aguarda o cliente aparecer. EnJucélia Batista

Francisca Lucas, a “Baiana”, diz que o projeto de melhoria é bem-vindo
Jucélia Batista

A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou,
na última terça-feira
(14) que a Secretaria de
Serviços Públicos está
retomando o projeto de
fechamento lateral da
área coberta da feira
livre deste local.
Além do fechamento,
que busca proteger os
feirantes e clientes do
sol, da chuva e de ventos fortes, a Prefeitura
iniciou um estudo para
a construção de um mezanino naquela área.
Com isso, o local da feira
ganhará mais um pavimento, praticamente
duplicando o espaço da
feira livre existente hoje,
dentro da área coberta.

tre um freguês e outro, ela fatia
cenoura e abobrinha, descasca
mandioca e pica brócolis numa
agilidade peculiar aos trabalhadores da feira. Já até se acostumou com essa rotina. Tanto é
que os três ﬁlhos cresceram ali,
auxiliando, atendendo clientes e
estudando para as provas. “Ninguém deixou de estudar. Agora
mesmo, enquanto a Amanda
está aqui, os outros dois mais
novos estão na escola”, conta a
feirante, aﬁrmando que gosta
do que faz e que é preciso ter
disposição, fé e trabalho para se
alcançar progresso na vida.
“Nestes mais de 20
anos de feira, já passamos por cada desaﬁo que
se eu contar, muitos não
acreditam. Hoje, estamos
no céu perto do que já
vivemos. Essa proposta
de fechar as laterais e
nos livrar da chuva e do
sol será ótima! Mas já
vou avisando, não é pra
cercar tudo, senão vira
mercado e nós gostamos
de feira.”
FRANCISCA LUCAS
feirante há 23 anos

“Eu acredito que tudo
o que for feito para
melhorar nosso local de
trabalho é muito bemvindo. Nós merecemos
mais atenção por parte
de nossos representantes
e acho que agora isso vai
acontecer.”
Projeto prevê a substituição de lonas por fechamento lateral e mezanino

ANA SANTOS
feirante há 12 anos

