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Amistoso de
Futebol traz
ex-craques da
seleção para Pinda

Um jogo amistoso de Futebol
entre jogadores da Seleção Paulista Master e uma seleção de
metalúrgicos, comemorará os
30 anos do sindicato na cidade.
Entre os ex-jogadores famosos, estão Ademir da Guia, BiroBiro, Muller, Flávio Conceição e
Dinei, entre outros.
O evento será no dia 2 de julho, aberto a toda a população.
A entrada será 1 kg de alimento
não perecível que será revertido
para ação social do sindicato.
PÁGINA 7

Pindamonhangaba comemora
312 anos com um mês de festa
Julho é um mês especial
para Pindamonhangaba. No
dia 10, a cidade comemora 312
anos de emancipação político-administrativa e, para comemorar a data, o mês inteiro
será de festa.
Todos os finais de semana haverá atrações especiais,
gratuitas, para toda a população, como caminhada, corrida,
teatro, dança, shows e muito
mais.
PÁGINA 5

Ação conscientiza
sobre a violência
contra o idoso
PÁGINA 3

DEPARTAMENTO
DE TURISMO
PROMOVE
CITY TOUR
PÁGINA 5

ESPECIAL
UNIVERSIDADES
Nesta edição, conheça
projetos de arquitetura
responsável em
nossa região PÁGINA 8
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Estudantes de
escolas públicas
podem se inscrever
para curso gratuito
de espanhol
Quem deseja aprender
um novo idioma pode
aproveitar a oportunidade do CEL (Centro de
Estudo de Línguas) de
Pindamonhangaba. São
140 vagas para o curso
de espanhol, na Escola
Estadual Doutor Rodrigo Romeiro, no centro.
O curso é para alunos
matriculados na Rede Estadual, a partir do 7º Ano
do Ensino Fundamental. A duração é de seis
semestres, com quatro
aulas semanais divididas
em dois dias.
PÁGINA 3
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Editorial
Visita à Tribuna do Norte

N

o mês de aniversário do Jornal
Tribuna do Norte, proﬁssionais
que atuam na produção do jornal,
receberam em sua sede a visita de cerca de
20 alunos do 2º ano do Ensino Fundamental
I da Escola Municipal Arthur de Andrade, do
bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba.
A prática já é comum e, em todos os anos,
com visitas agendadas, dezenas de estudantes
percorrem o prédio Domingos José Ramos
de Mello, onde está localizada a Fundação
Dr. João Romeiro – mantenedora do jornal –
para conhecerem as estruturas e terem mais
informações sobre o funcionamento de um
jornal.
Longe dos períodos em que o jornal era
produzido por sistema a quente (chumbo)
ou à tração humana, numa “Alauzet” –
que hoje descansa no Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro I e Dona Leopoldina,
em Pindamonhangaba –, o jornal Tribuna
do Norte é centenário e, mesmo em meio às
tecnologias, adobes e photoshop, desperta
a curiosidade nos olhinhos das crianças e
aguça o prazer de ensinar dos professores.
O passeio dos pequenos fez parte de um
projeto escolar para que os alunos adquiram
informações suﬁcientes para, em breve, criar
um jornal em sua escola ou comunidade.
Além desta visita, os estudantes realizaram
um tour pela cidade para conhecer ou
revisitar os lugares históricos do município.
Que eles tenham em mente, desde cedo,
que a boa curiosidade e as boas perguntas
também são combustíveis na busca pela
excelência no aprendizado.

Morreu Cardosinho
pessoa muito querida
em Pindamonhangaba
Faleceu na segundafeira (19), José Joaquim
Cardoso (82 anos), conhecido como “Cardosinho”,
uma das pessoas mais
conhecidas de Pindamonhangaba, ele, trabalhou
muitos anos no setor gráﬁco. Era casado com Zenaide Bastos Cardoso.
Cardosinho foi um
exemplo de ser humano.
chefe de família exemplar,
sempre disposto a ajudar
quem precisava, foi um
grande divulgador do jornal Tribuna do Norte, que
ele levava quando viajava

João Paulo Ouverney

Pinda recebe workshop de
capacitação sobre movimento
de prevenção às drogas
COLABOROU COM O TEXTO:
JOYCE DIAS
***
A
Primeira
Igreja
Evangélica Batista de Pindamonhangaba (Pieb Pinda), realiza workshop de
capacitação relacionado
ao Movimento “Eu escolho Viver” – Junta de Missões Nacionais (JMN).
Será apresentado o projeto de prevenção às drogas
na igreja e na sociedade,
buscando o resgate do ser
humano escravizado pela
dependência, que destrói
não só os dependentes,
mas também as suas famílias.
O workshop acontece-

rá no dia 1º de julho (sábado), das 8 às 18 horas,
na Igreja Batista (travessa
Marquês do Herval, 96,
no centro). A inscrição
para o evento terá o custo de R$15 que deverá ser
feita por meio de depósito
ou transferência bancária
no banco Bradesco, agência 0409, conta-corrente
0104410-9,
Aibacolesp
– Associação das Igrejas
Batistas no Cone Leste
Paulista. Para efetivar a
inscrição, o comprovante
do depósito deve ser enviado para o e-mail: aibacolesp@hotmail.com.
O programa também
envolve palestras de cons-
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Movimento “Eu Escolho Viver” (Movimento Nacional
de Prevenção ao Uso de Drogas)
cientização em escolas
e círculos sociais, que
abordará um tema de tamanha expressão. Sendo
necessário assim, envolvimento de todas as es-

feras, incluindo estudantes, educadores, gestores
escolares, autoridades e
proﬁssionais de diversos
segmentos da sociedade.

PROJETO ROSA ENSINA A POPULAÇÃO
SOBRE OS BENEFÍCIOS DA VINAGREIRA
O projeto auxilia na
alimentação saudável
utilizando plantas não
convencionais
COLABOROU COM O TEXTO
JENNIFER GONÇALVES
***
No dia 13 de Junho, o
Cepic (Centro de Práticas
Integrativas e Complementares) realizou o Rosa
(Roda de Saberes) sobre
a vinagreira. O projeto
busca ensinar as pessoas
a terem uma alimentação
saudável usando plantas
alimentícias não convencionais (Pancs).
A vinagreira é uma
planta rica em vitaminas
A e B1, além de sais minerais e aminoácidos. Suas
folhas, ﬂores e cálices podem ser transformados
em sucos, geleias, e podem ser consumidas até
mesmo cruas como salada, e seu chá possui pro-

Jennifer Gonçalves

A roda de conversa leva informação buscando sempre estimular a alimentação
saudável e natural
priedades medicinais.
Durante a roda de conversa, os participantes
aprendem como identiﬁcar a vinagreira, informações sobre as origens
das plantas e como culti-

vá-las, além de aprender
como executar as receitas.
As próximas plantas
estudadas serão a serralha e o dente-de-leão, no
dia 11 de julho, às 14 horas. O evento é destinado

aos proﬁssionais da saúde
e interessados em geral.
Para participar é só comparecer na sede do Cepic
(rua Albuquerque Lins,
245), em frente ao prédio
da Receita Federal.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

aos Estados Unidos para
visitar sua ﬁlha.
Seu corpo foi velado na
Igreja Metodista, centro.
O sepultamento ocorreu
às 16 horas do dia 19.
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PERCEBENDO A VIOLÊNCIA NA ESCOLA
A escola, assim como a
família, está inserida numa
comunidade especíﬁca, sofrendo as inﬂuências desse
ambiente. Desta forma, no
que diz respeito à estrutura
material, em geral a situação
das escolas é muito precária,
especialmente nas localidades mais pobres. Usualmente, são de difícil acesso,
possuem turnos reduzidos e
turmas cheias, apresentando
elevada evasão e distorção
série-idade, faltam materiais
de uso diário, as dependências e mobiliário não tem
manutenção e apresentam
grande lacuna no quadro de
pessoal. Este quadro de escassez se associa à situação
dos proﬁssionais que nelas
se inserem, que recebem
baixos salários e se submetem a condições indignas de
trabalho.
Quanto aos alunos, estes
se autorreferem como cumpridores de seus “deveres”
não costumando faltar às
aulas nem chegar atrasados.

A relação emocional aluno
-escola, aparentemente, é
mais fortalecida entre os alunos mais pobres. Gostam de
estar no espaço da escola,valorizando as amizades que
ali se formam e as atividades
recreativas e esportivas desenvolvidas.Por outro lado,
o relacionamento com os
professores,no geral,não é
muito bom,apontando para
um frágil diálogo.Os alunos
possuem uma autoimagem
negativa, gerando, consequentemente, um sentimento de menos-valia e frágil autoestima.Observam-se ainda
comportamentos destrutivos
na escola como: quebrar objetos,bater e machucar os
colegas. Percebem-se como
únicos culpados pelo fracasso escolar. A visão limitada e idealizada que têm do
processo educacional, a que
estão submetidos, é muito
semelhante àquela que têm
da família. Ambos os espaços são vistos como isentos
de violência, evidenciando

uma visão de submissão. A
percepção de violência na
escola se restringe às brigas
entre os colegas, que, entretanto, consideram normais.
Embora os alunos não
nomeiem a violência na escola, não se pode deixar de
conceber as deﬁciências do
sistema educacional como
prova da violência estrutural, que não oferece, para a
grande população, nem infraestrutura adequada, nem
qualidade de ensino digna.
Por outro lado, o professor é
também vítima dessa engrenagem em que a violência
se manifesta e se reproduz.
O processo de recuperação
da escola só poderá se dar
a partir da própria escola
quando educadores, famílias
e comunidades envolvidas se
articularem, de distintas formas, pressionarem os governos por uma melhoria radical
de ensino. Contudo, algumas
soluções estão dentro da
própria escola, Repensar o
seu papel na construção do

autoconceito de seus alunos,
estimular a sua consciência,
acenar com a possibilidade
de ultrapassar limites estimulando sua autoestima é
tarefa que, sem dúvida, contribuiria para a melhoria do
desempenho escolar e individual.
O processo de sensibilização e conscientização da
necessidade de lutar contra
a violência é função que a
escola pode e deve assumir,
engajando-se junto com a
sociedade na busca de sinais de vida para enfrentar
a destruição e a morte. Se
a escola conseguir dialogar
consigo mesma e com a sociedade em seu redor, internalizando a noção de que a
violência não é só do outro,
mas também nossa, poderá
contribuir para um novo momento, em que se enfrente
comprometidamente o problema-escola, educadores,
família e sociedade, buscando em conjunto a prevenção
da violência.
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Curso de espanhol tem matrículas abertas
Colaborou com o texto:
Víctor Belmonte
***
Quem deseja aprender um novo idioma pode
aproveitar a oportunidade
do CEL (Centro de Estudo
de Línguas) de Pindamonhangaba. São 140 vagas
para o curso de espanhol,
na Escola Estadual Doutor Rodrigo Romeiro, no
centro.
O curso é para alunos
matriculados na Rede Estadual, a partir do 7º Ano
do Ensino Fundamental.
A duração é de 6 semestres (3 anos), com quatro
aulas na semana divididas
em dois dias, totalizando
assim 400 horas ao final
do curso.
Há quatro opções de
horários, nos três períodos. No período matutino
as aulas serão às terças e
quintas-feiras, das 7h50
às 9h30. À tarde tem duas
opções: terça e sexta-feira das 14 às 15h40 ou das
16 às 17h40, nos mesmos
dias. A opção do período
noturno será às segundas

Divulgação

Para o curso de espanhol são 140 vagas disponíveis em Pindamonhangaba

Diversos bairros passam
por obras de manutenção

ação conscientiza
sobre a violência
contra o idoso

Tapa buraco e revitalização de sinalização estão entre as
melhorias realizadas no centro e nos bairros
As equipes da Secretaria de Serviços Públicos da
Prefeitura estão realizando a manutenção em diversos locais da cidade. Na
última semana, foi feita a

operação tapa-buracos na
avenida Nicanor Ramos
Nogueira, no Araretama.
Devido aos trâmites
burocráticos para a compra de materiais, que vêm
Divulgação

Serviço de
tapa-buracos
realizado no
Araretama, na
última semana

desde o início do ano, os
serviços estão sendo retomados aos poucos, mas
com planejamento e atendendo as demandas mais
urgentes. “Estamos abaixo da produtividade com
relação a manutenção de
pavimentos, em função
da dificuldade que encontramos desde o início do
ano, com estoque zero de
material na nossa usina
de asfalto. A compra não
se processa assim rapidamente, devido ao prazo
necessário da licitação”,
explica o secretário Josué Bondioli. “Em janeiro, encaminhamos ofício
à Nova Dutra, que todos
os anos é nossa parceira e
nos fornece um pouco de
material de fresa de asfalto, que nos auxilia para
fazer o serviço de tapa-buraco, e a empresa também
encontrou dificuldades,
só conseguindo nos enviar o material no início
de maio”, contou.
De acordo com informações de Bondioli, o tapa-buracos já está sendo
realizado em alguns locais
e, paralelamente, a Secretaria de Serviços e a Secretaria de Gabinete estão,
em conjunto, concluindo o termo de referência
para a compra de massa
asfáltica, para desenvolver o programa de pavimentação na cidade, tanto
por meio do tapa-buracos

como da pavimentação
em algumas ruas. “Como
solução técnica alternativa para não ficarmos
aguardando os trâmites
da licitação, estamos fazendo o tapa-buracos com
o concreto. Essa técnica já
é usual em grandes cidades e também em estradas e, através desse sistema, é removida a massa
asfáltica danificada e, se
a base não estiver danificada também, é utilizado
o concreto simples. Se a
base estiver com problema no subleito, a gente faz
o reforço, troca o material
da base e acrescenta o
concreto armado”, explica
o secretário.
Além do tapa-buracos,
a Prefeitura intensificou
a revitalização da sinalização de trânsito vertical e horizontal, tanto
no centro urbano como
nos bairros, iniciando
pelo Castolira. Acompanhando a revitalização de
sinalização, já foram iniciadas algumas pequenas
modificações de sentido
de vias, em cruzamentos
perigosos, como no Alto
do Cardoso com a via expressa, para eliminar os
conflitos.
A previsão da Secretaria de Serviços é que, no
segundo semestre, essas
ações continuem tendo
andamento e sejam intensificadas.

e quintas-feiras das 18h20
às 20 horas.
Para fazer a matrícula
os interessados devem se
dirigir à escola Rodrigo
Romeiro, com cópia da
certidão de nascimento e
do RG ( ou R.A. estudantil), cópia de comprovante
de endereço, uma cartolina para usar no decorrer do curso, e declaração
escolar. Alunos menores
de 18 anos devem estar
acompanhados dos pais
ou responsável, portanto
o RG original.
As matrículas podem
ser feitas até o final de julho, ou até esgotarem as
vagas. As aulas têm início
no dia 1º de agosto.
No final do ano serão
abertas matrículas para
os cursos de espanhol e
inglês, que terão início
no primeiro semestre de
2018. O curso de inglês
terá a duração de 1 ano.
Mais informações podem ser adquiridas na própria escola (rua Prudente
de Moraes, 376 – centro)
ou pelo telefone 1642-3894.
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A Semelp promoveu atividades recreativas,
como jogos de mesa para os idosos na praça
Monsenhor Marcondes
Colaborou com o texto
Jennifer Gonçalves
***
No dia 10 de junho o
Departamento de Lazer
promoveu a abertura da
Semana de Campanha
Municipal de Enfrentamento à Violência Contra o Idoso. A Semelp
(Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer)
realizou na praça Monsenhor Marcondes atividades com jogos de
mesa, como xadrez, dominó, buraco, damas,
além de alongamento e
caminhada.
A programação da
semana contou com o
vídeo institucional “Enfrentando a violência
contra o idoso”, apresentado na Escola Estadual Ryoiti Yassuda,
e na Escola Caic, no

Araretama, com um número de dança formado
por um grupo da terceira idade, além de fóruns
abertos a população no
auditório da Santa Casa
e na Câmara Municipal.
O evento é uma parceria entre o Conselho
Municipal do Idoso e
a Prefeitura de Pindamonhangaba buscando
conscientizar sobre os
abusos físicos e psicológicos que os idosos têm
enfrentado, alguns são
abandonados e negligenciados, além de sofrer violência econômica
muitas vezes pela própria família. A campanha incentiva às pessoas
a ligarem no Disk 100
(de forma totalmente
anônima), caso conheçam algum idoso nessa
situação.
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P oder Legislativo

“Céu das Artes” é contemplado com verba de R$ 290 mil após
aprovação de Projeto de Lei por unanimidade pelos vereadores
Assembleia também derrubou Veto do Prefeito ao Projeto que instituiu a Semana da Virada Cultural
em Pindamonhangaba, aprovou criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a votação em 1º turno da Proposta de Emenda à Lei Orgânica que cria o Orçamento Impositivo
veto, o vereador Renato Cebola disse que “conforme determinação do STF, este projeto
não é inconstitucional e que a
forma com que foi colocada a
justiﬁcativa não condiz com a
situação, pois a prefeitura tem
como atender tal demanda tendo em vista que já possui estrutura para eventos como palco e
tendas, além do mais há pouco
foi licitada a locação de equipamentos de som e que talvez
para este tipo de evento, seja
o que se precisa no momento.
O vereador disse ainda que a
Virada Cultural aconteceria
através de uma PPP – Parceria
Público Privada, além de verba do Governo do Estado que
incluiria a cidade no Projeto
Virada Cultural Estadual”. Os
vereadores Roderley Miotto e
Rafael Gofﬁ, ambos do PSDB,
também apoiaram a iniciativa defendendo a derrubada do
veto. Por unanimidade pelos
parlamentares o veto do prefeito foi rejeitado.
Defesa dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
O Projeto de Resolução nº
06/2017, de autoria do vereador Rafael Gofﬁ, que “dispõe
sobre a criação da Frente Parlamentar Municipal de Defesa
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, com o objetivo de
defender e garantir políticas
públicas de proteção e defesa
dos direitos da criança e dos
adolescentes, no âmbito do
município de Pindamonhangaba”, também foi aprovado com
a concordância de todos os parlamentares.
O vereador alega em sua
justiﬁcativa que, no dia 31 de
maio de 2017, foi realizada
uma audiência pública que
teve como foco a discussão da
violência e abuso sexual contra
crianças e adolescentes, com a
participação da sociedade, dos
vereadores, de autoridades do
município e representantes dos
Conselhos ligados à defesa dos
direitos das crianças e adolescentes.
A discussão trouxe inúmeros pontos reﬂexivos, porém
o ponto mais importante foi
saber que, infelizmente, nossa
cidade não possui uma rede integrada, uma rede de proteção
condizente, objetivando a proteção dos direitos das crianças
e adolescentes.
“Enquanto representantes
da população, estamos exercendo o cargo de vereador, é
nosso dever, ao menos tentar,
de alguma forma, mudar este
horrendo quadro, no que delimita à matéria. É nosso dever
unir esforços objetivando que

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).

o panorama social de defesa dos direitos da criança e
adolescente mude em nossa
sociedade. Acreditamos que
a criação dessa Frente Parlamentar vai auxiliar na luta
e na defesa dos direitos das
crianças e adolescentes”, conclui o vereador Rafael Gofﬁ.
Orçamento
Impositivo
A Proposta de Emenda à
Lei Orgânica do Município n°
01/2017, de autoria dos vereadores Rafael Gofﬁ Moreira
(PSDB), Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV),
Gislene Cardoso – Gi (DEM),
Carlos Moura – Magrão (PR) e
Felipe César (PV), que “Acrescenta o artigo 136-A na Lei
Orgânica do Município de
Pindamonhangaba, instituindo o Orçamento Impositivo”,
foi aprovado por unanimidade
em votação no 1º turno. Por
ser emenda à Lei Orgânica, o
Regimento Interno determina
que a votação seja em dois turnos com intervalo de 10 dias.
O que é Orçamento
Impositivo
Embora promulgada em
março de 2015, a Emenda
Constitucional nº 86, que
torna impositiva a execução
das emendas individuais dos
parlamentares ao Orçamento,

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO N.º 05, DE 13 DE JUNHO DE 2017.
Dispõe sobre a criação da FRENTE PARLAMENTAR
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, com o objetivo de
defender e garantir políticas públicas de proteção e defesa
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, no âmbito do
Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências.

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1° Fica criada a FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
com o objetivo de defender e garantir políticas públicas de proteção e defesa dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes, bem como propor, apoiar e incentivar
ações estruturais e sociais em defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, no
âmbito do Município de Pindamonhangaba.
Art. 2° A FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE será composta
por 03 (três) vereadores, indicados pelo Presidente da Câmara, assegurando-se,
tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos.
Parágrafo Único. O primeiro ou o único signatário deste Projeto
de Resolução, obrigatoriamente, fará parte da FRENTE PARLAMENTAR
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
Art. 3° Para proporcionar ampla participação da sociedade, a FRENTE
PARLAMENTAR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE utilizará todas as formas possíveis de
publicidade para comunicação dos eventos, podendo convidar membros das
Secretarias Municipais, bem como outras entidades ou pessoas de notório saber
para integrarem a mesma, com o objetivo de dar cumprimento satisfatório a sua
tarefa.
Parágrafo Único. As competências e o funcionamento da FRENTE
PARLAMENTAR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE serão deﬁnidas em reuniões por intermédio
dos edis nomeados.
Art. 4° Serão produzidos relatórios das atividades da FRENTE
PARLAMENTAR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, com sumário das conclusões de cada uma
das reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de campo ou encontros.
Parágrafo Único. As atividades da FRENTE PARLAMENTAR farão
parte integrante do portal, junto a rede mundial de computadores, da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereadores:

Art. 5° Anualmente a FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
elaborará relatório sobre os trabalhos realizados, que será protocolado no órgão
legislativo da Câmara, para sua leitura em Plenário, na última sessão ordinária do
ano.

Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

sidade, caso venha o Executivo
a não cumprir tais emendas,
pela razão que a Constituição
chama de impedimento de ordem técnica, de que o Prefeito
deva, até 120 dias após a publicação da Lei de Orçamento,
comunicar a Câmara, que, por
sua vez, tem 30 dias para indicar uma alternativa de destinação do dinheiro. A ordem técnica nada mais é do que a não
efetivação da receita prevista,
ou seja, menos dinheiro que o
previsto.
Assim, se bem manejada,
a emenda impositiva passa a
ser uma grande ferramenta de
atuação legislativa. Entretanto, vale lembrar que embora
tal condição possua previsão
constitucional, somente poderá ser aplicado no âmbito local
se prevista na Lei Orgânica do
Município.
É certo que o vereador, representante da população, tem
a real noção dos problemas
enfrentados pelos Munícipes,
em especial os mais carentes. Ademais não é demasiado
aﬁrmar que as áreas de saúde
e infraestrutura, representam
grande parcela da problemática diuturnamente apresentada
aos vereadores pela população.
Assim as emendas propostas pelos edis terão a obrigatoriedade de serem executadas,
sob pena de incorrer em crime
de responsabilidade.
Homenagem
O vereador Carlos Moura
– Magrão prestou homenagem
com a entrega de Diploma de
Honra ao Mérito à jovem bailarina Lavinia Karen da Silva, pelo 1º lugar no Festival
de Ballet em Portugal e a sua
professora e coreografa Esther
Follmann, que elevaram e des-

ainda não está sendo manejada
adequadamente no âmbito municipal. O mecanismo que prevê
a obrigatoriedade do acatamento das emendas realizadas no
Legislativo pelo Executivo, embora novidade para as Câmaras
Municipais possibilita, desde
que tenha base legal na ordem
jurídica municipal, a concretização das emendas parlamentares
ao Orçamento até o limite de
1,2% da receita corrente líquida
do ano anterior (impostos e outras receitas, descontadas contribuições previdenciárias, PIS,
PASEP e duplicidades).
O texto da emenda ainda
prevê que metade desse percentual, 0,6%, deve ser empregado
em ações e serviços de Saúde,
exceto despesas com pessoal e
encargos. Em um exemplo prático, considerando hipoteticamente que se a receita corrente
líquida apurada no período de
maio de 2014 a abril de 2015
do município “X” fora de aproximadamente R$ 90 milhões, o
valor total das emendas individuais seria algo em torno de R$
1 milhão, o que corresponde a
1,2%, que devem ser acatados e
não podem ser modiﬁcados pelo
prefeito ao longo da execução
orçamentária.
Outro ponto importante e
que dá força a medida, é a neces-

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2017.

Projeto de Resolução n.º 06/2017, de autoria do Vereador Rafael Gofﬁ Moreira.
Publicado no Departamento Legislativo.

tacaram o nome de Pindamonhangaba na Europa
Lavinia Karen da Silva
Aos 6 anos de idade Lavinia
começou a praticar a Ginastica
Rítmica e aos 8 anos foi selecionada para o conjunto da pré
equipe de Pindamonhangaba.
Iniciou no ballet aos 10
anos e no ﬁnal de 2013, pela
primeira vez participou do espetáculo de ﬁnal de ano.
Em 2014, pela Ginastica,
participou de uma competição
nacional, onde conquistou o 6º
lugar na categoria infantil. Em
2015 representou a Companhia
de Dança Lago do Cisne, como
solista, conquistando o 1º lugar
em seu primeiro festival.
Em 2016 Lavinia participou do “Fest Campos”, que lhe
proporcionou o 3º lugar. No
mesmo ano, em Ubatuba, conquistou mais uma vez o 1º lugar
e o troféu de “Bailarina Revelação”.
Na classiﬁcatória para o
“Salto Fest Dance”, realizado
na cidade de Lorena, sua coreograﬁa se classiﬁcou em 2º
lugar, dentre as 50 apresentações, perdendo apenas para um
grupo de Hip Hop.
Na ﬁnal do Salto Fest Dance, na cidade de Salto – SP, foi
classiﬁcada em 1º Lugar, obtendo uma vaga para representar o Brasil no Festival de Ballet
em Portugal. E mais uma vez
conseguiu a vitória e a chance
de representar o Brasil em Orlando, nos Estados Unidos, em
novembro de 2017. “Torcemos
para que Lavinia consiga representar com brilhantismo nossa
Pindamonhangaba e o Brasil,
em mais uma grande oportunidade em sua carreira”, destaca
o presidente da Câmara, vereador Magrão.

Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO
Os vereadores da Câmara de
Pindamonhangaba por ocasião
da realização da 20ª Sessão Ordinária no plenário Francisco
Romano de Oliveira, no dia 12
de junho de 2017, aprovaram
por unanimidade, em inclusão
na Ordem do Dia, o Projeto de
Lei nº 90/2017, de autoria do
Poder Executivo, que “dispõe
sobre a abertura de crédito suplementar especial”, no valor
de R$ 290.000,00 (duzentos
e noventa mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social e Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, referente ao contrato de
repasse n° 0363586-43/2012
ﬁrmado com o Ministério da
Cultura para o Céu das Artes.
O Céu das Artes é um programa do Governo Federal
inaugurado no ano passado entre os bairros Vila das Acácias
e Loteamento Liberdade, em
Moreira César, que contempla
projetos sociais com várias oﬁcinas como artesanato e dança,
além de cursos proﬁssionalizantes.
Também foi incluso na Ordem do Dia e aprovado por
unanimidade, o Projeto de Lei
nº 89/2017, também de autoria do Executivo, que “dispõe
de abertura de crédito especial”, no valor de R$68.000,00
(sessenta e oito mil reais), na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, no Departamento de Agricultura, referente ao contrato de repasse
n° 0336977- 12/2010/MAPA/
CAIXA, ﬁrmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, objetivando a
execução de ações de apoio ao
desenvolvimento do setor agropecuário.
Ordem do Dia
Três proposituras constaram da Ordem do Dia: o Veto
nº 01/2017, de autoria do prefeito Dr. Isael Domingues, ao
Projeto de Lei nº 35/2017, de
autoria do vereador Renato Cebola (PV), que institui a Semana da Virada Cultural no município de Pindamonhangaba.
Em sua justiﬁcativa no veto,
o prefeito alega que “A restrição
total decorre do fato de a iniciativa versar sobre a geração
de despesas para o Município,
uma vez que a mesma preconiza o fomento e promoção de
eventos, bem como divulgação
de trabalhos de artistas locais.
No mesmo sentido, incrementa
ainda mais o calendário oﬁcial
municipal que, para ser executado, necessita de prévio planejamento, inclusive no aspecto
ﬁnanceiro”.
Ao defender a derrubada do

Na 20ª sessão ordinária, vereadores derrubaram veto do Executivo que
institui a Semana da Virada Cultural em Pindamonhangaba

Tribuna do Norte
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Pindamonhangaba comemora
312 anos com um mês de festa

Julho é um mês especial para
Pindamonhangaba. No dia 10,
a cidade comemora 312 anos de
emancipação político-administrativa e, para comemorar a data, o
mês inteiro será de festa.
Todos os finais de semana haverá atrações especiais, gratuitas,
para toda a população, como caminhada, corrida, teatro, dança,
shows e muito mais.
O primeiro final de semana de
julho terá o evento Cavalgar, na
Fazenda do Tanque, além da 2ª
Caminhada no Parque do Trabiju, premiação dos concursos Nacional e Internacional de Trovas
e Juventrova, apresentação do
espetáculo Chica Boa, no Teatro
Galpão, e 28ª Romaria Fluvial de
Canoas e Barcos, com parada no
Bosque da Princesa e no antigo
porto de areia do Mantiqueira.
No segundo final de semana
do mês serão realizadas as ceri-

Divulgação

Programação
contará com
grandes atrações
musicais

Reunião que tratou dos preparativos da festa
mônias solenes de comemoração
ao aniversário da cidade, como
o hasteamento das bandeiras
e a missa em ação de graças na
igreja Matriz, além da festa no
Parque da Cidade, com shows
gratuitos. Os ingressos serão tro-

cados por um quilo de alimento
não-perecível.
No terceiro final de semana,
haverá o Festival Julino em Moreira César, a 23ª Exposição Nacional de Orquídeas, no Parque da
Cidade, a Copa Vale de Wheeing

Stunt (moto) também no Parque
da Cidade.
Encerrando o mês de julho,
haverá apresentação de dança
contemporânea e danças brasileiras na praça Monsenhor Marcondes, Dia Municipal da Cultura
e da Paz, 1º Festival Internacional
West Krishna na Fazenda Nova
Gokula, a Corrida Pinda com um
percurso inédito e o 3º Animacão
Legal, no Bosque da Princesa.
A programação completa e das
comemorações de aniversário da
cidade será divulgada na próxima
semana.
Festa da Cidade
Nesta terça-feira (20), os representantes das instituições assistenciais que irão comercializar
alimentos e bebidas na festa do
Parque da Cidade estiveram reunidos na Prefeitura, com o secre-

tário de Administração Fabrício
Augusto, o diretor de Administração João Henrique Ferrari Gontijo, coordenador de Eventos Ricardo Flores e o representante do
Fundo Social, David Nerosi, para
definir a configuração das barracas na festa deste ano.
“Ficou acertado que manteremos o mesmo padrão do ano passado e que, até sexta-feira (23),
definiremos quais as entidades que
participarão da festa deste ano”, explicou o coordenador de Eventos da
Prefeitura. “Estamos nos trâmites
finais para a realização da programação de aniversário, que conta
com o apoio e o empenho de todos
os departamentos e secretarias da
Prefeitura. Acreditamos que teremos uma festa bonita, com segurança, voltada para as famílias, com
uma programação diversificada
para atendermos a todos os públicos”, finalizou Ricardo Flores.

Departamento de Turismo promove City Tour
Visitantes e munícipes conhecem, através do projeto, a história e cultura de Pindamonhangaba
Colaborou com o texto
Jennifer Gonçalves
No último dia 10, um
grupo formado por 45 turistas
de São Paulo, que estavam
hospedados no Hotel Colonial
Plaza, foram guiados pelo Departamento de Turismo por
um city tour histórico e cultural por Pindamonhangaba.
Pela manhã, o grupo
visitou o Museu Histórico
Pedagógico D. Pedro I e
Dona Leopoldina, o Bosque
da Princesa e o Mercado Municipal. No período da tarde
seguiu para o Núcleo Turístico do Ribeirão Grande e
visitou Fazenda Nova Gokula, sendo recepcionado pelo

sucesso, de bondinho, pela
Estrada de Ferro Campos
do Jordão. O grupo participou também do City Tour,
visitando diversos pontos,
como a Igreja Matriz, Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina,
Jornal Tribuna do Norte,
Bosque da Princesa, além de
passar em frente ao Palacete
10 de Julho.
A diretora de Turismo da
Prefeitura, Ana Lucia Gomes Araújo, ressalta os bons
resultados. “Este projeto está
tendo muito sucesso junto
aos alunos e é gratificante
para os professores, pelo
interesse demonstrado pelos
alunos pela rica história do
município”, afirma.

presidente Vijaya Marga
Dasa, que conduziu o grupo
de visitantes pelos principais
atrativos existentes no local,
como o templo e as trilhas.
O passeio se encerrou com a
degustação de comidas típicas, como coxinha de jaca,
sucos naturais e produtos
vegetarianos.
Já em parceria com a
Secretaria de Educação, o
Departamento de Turismo
promoveu o projeto “Cidade
da Gente”, durante os dias
6, 8, 12, 13, 14 e 19 de junho,
guiando os alunos e professores da Escola Municipal
Arthur de Andrade, do bairro Cidade Nova.
A programação iniciou-se
com visita ao Bairro Bon-
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Alunos da Escola Municipal Arthur de Andrade, do Cidade Nova,
conheceram pontos históricos de Pinda

Divulgação

Alunos do Cidade Nova conhecem a Tribuna do Norte
Colaborou com o texto
víctor belmonte
Nessa segunda feira (19), 20
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental (I) da Escola Municipal
Arthur de Andrade, do Cidade
Nova, visitaram a sede do Jornal
Tribuna do Norte com a finalidade
de adquirir conhecimentos sobre o
funcionamento de um jornal.
Os curiosos alunos, acompanhado do diagramador Pau-

lo Flauzino, conheceram todo o
prédio, a começar pela recepção e
pela sala de espera. Em seguida,
foram conduzidos ao andar superior, onde se encontra a redação.
A jornalista Aiandra Alves Mariano esclareceu aos visitantes sobre
como o jornal fica sabendo dos
acontecimentos da cidade e explicou o cuidado que se deve ter para
dar a notícia correta.
Paulo Flauzino explicou como
é feita a diagramação das páginas
do jornal e sobre a importância

do Arquivo TN, onde na encadernação referente às edições do ano
1971, puderam avaliar as diferenças entre um exemplar dos anos
setentas e uma publicação atual.
Acompanhados pelas professoras Marcela, Tatiane e Valéria,
os alunos ainda fizeram um tour
pela cidade, conhecendo os lugares históricos. O passeio fez parte
de um projeto da escola para que
os alunos adquiram informações
para, em breve, criar um pequeno
jornal.
Divulgação

Parque tem recebido diversas atrações de cultura e lazer

Parque da Cidade recebe
exposição do acervo do museu
O Parque da Cidade está recebendo, desde o feriado de Corpus Christi, a exposição “Acervo
Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina”. A mostra está localizada na
sala central do portal de entrada
e a visitação é aberta ao público.
Inicialmente, a mostra traz
telas do acervo do Governador
Geraldo Alckmin, que inclusive
morou, em sua infância, em uma
das casas que estão localizadas
dentro do Parque da Cidade. São
17 telas que foram presenteadas
ao governador e foram doadas

ao acervo do museu de Pindamonhangaba.
No feriado, a exposição contou com a presença da equipe
do Departamento de Turismo,
mostrando um pouco de Pindamonhangaba para os visitantes
do Parque, por meio de murais,
vídeos e material gráfico.
A intenção da Prefeitura é oferecer cada vez mais atrativos para
a população, unindo atividades
esportivas e de lazer com a cultura da cidade, não só no Parque da
Cidade, mas em diversos outros
locais.

A visita da “Arthur de Andrade” ao jornal de 135 anos de existência
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Motorista deve ter cuidado
com neblina nas rodovias
A CCR NovaDutra inicia, a partir desta semana,
uma campanha de alerta e
orientação sobre o período
de ocorrências de neblina
na via Dutra. A campanha
abrange a distribuição de
50 mil folhetos nas praças
de pedágio, informações
nos painéis de mensagens
variáveis e aﬁxação de faixas ao longo da rodovia,
orientando o motorista
sobre como se comportar

caso realize sua viagem
sob neblina.
De acordo com dados
da Concessionária, no ano
de 2016 foram registrados
55 acidentes em situações
com neblina na rodovia.
Do total, foram registradas
21 ocorrências na Grande
São Paulo e 13 ocorrências
no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo; e, no
Rio de Janeiro, 18 acidentes no trecho Sul Flumi-

nense da rodovia.
Neste período do ano,
a incidência de neblina
aumenta, principalmente durante a madrugada
e nas primeiras horas da
manhã. “A concessionária reforça todos os anos,
neste período de maior
incidência de neblina, as
orientações sobre os cuidados que os motoristas
devem tomar na rodovia.
Temos o comprometi-

mento de contribuir para
proporcionar uma viagem
segura aos usuários para
que eles possam fazer
uma viagem mais tranquila. Em caso de neblina,
assim como outros fenômenos naturais, a cautela
é a companheira do motorista”, aﬁrma o gestor
de atendimento da CCR
NovaDutra no trecho Rio
de Janeiro, Virgílio Leocádio.

Como fazer uma viagem
segura, em caso de neblina:
- Reduza gradualmente a velocidade;
- Mantenha distância segura do veículo à frente;
- Nunca utilize o farol alto;
- Nunca pare na pista. Evite parar no acostamento
e, se precisar estacionar, pare fora da rodovia, em
um posto de serviços;

Divulgação

- Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em
movimento. Os motoristas que vêm atrás podem
pensar que o seu veículo parou na pista;
- Atenção às mensagens dos painéis de mensagens
variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia.

CÂMARA DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA
EXTRATO – PREGÃO N° 005/2017

Na neblina, o motorista deve manter uma distância segura do carro da frente

MINISTÉRIO DA DEFESA
CAMPANHA DO ALISTAMENTO
Atenção jovens nascidos no ano de 1999 e anteriores,
compareçam à JUNTA DE SERVIÇO MILITAR até o
dia 30 de junho de 2017, com:







CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE
SOLIDARIEDADE DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA

*** DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA ***

Ficam os conselheiros e as conselheiras do Conselho Deliberativo do Fundo Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da
“3ª Reunião Ordinária de 2017”, para tratar das seguintes pautas:

Pauta:
—
—

Leitura e aprovação de ATA
Deliberação sobre verbas para a Secretaria de Saúde

Dia: 22/06/2017 (Quinta-feira)

Local: Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba
Claudia Maria Vieira Domingues
Presidente do Fundo Social de Solidariedade

O Alistamento Militar é a oportunidade que assegura a
todo cidadão brasileiro seus direitos.
Lembrem-se, mesmo aqueles que completam 18 anos a
partir do mês de JULHO em diante, o prazo para o
Alistamento Militar termina no dia 30 de JUNHO de 2017.
A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba, esta situada à
Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – Bº São Benedito, e os
atenderá todos os dias úteis, a partir das 08:30 horas.

Dr. Isael Domingues
Presidente da Junta de Serviço militar

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 129/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr. MARIA APARECIDA
BICUDO, responsável pelo imóvel, situado a RUA DONA FRANCISCA BICUDO DE MELLO, Nº 497
inscrito no município sob a sigla SO111202011000, QUADRA A, LOTE P-003, 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

PREGÃO Nº 042/2017 (PMP 13765/2017)
A autoridade superior, considerando a manifestação técnica da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, desclassiﬁcou, em 07/06/2017, as propostas
da empresa Papa’s Comércio e Distribuição de Alimentos para os itens 01,
02, 06, por não atender às especiﬁcações exigidas no edital e itens 04, 05,
por não apresentar amostras, conforme exigido no termo de referência da
licitação supra, que cuida de “aquisição de eletrodomésticos de cozinha para
atendimento as unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme
termo de referência”.
*** ADITAMENTO ***

Horário: 15 horas

Certidão de Nascimento original;
Cédula de Identidade (RG);
CPF;
Comprovante de residência com CEP;
01 (uma) fotografia “3x4” (recente) e
Declaração Escolar

e alistem-se recebendo gratuitamente o Certificado de
Alistamento Militar.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha
aberto pregão presencial, nº 05/2017, com encerramento dia 05/07/2017,
às 08h30min, para contratação de empresa especializa para a prestação
de serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo nas áreas
ajardinadas da sede da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
incluindo o fornecimento de mão de obra, pulverização preventiva e
corretiva contra pragas e doenças, escariﬁcação e areação do solo,
adubação química e orgânica (inodora) por duas vezes ao ano, irrigação,
poda, limpeza de ervas daninhas, retirada e destinação do resíduo
orgânico, reposição de plantas ornamentais e mudas de forração,
conforme especiﬁcações constantes neste termo de referência. Maiores
informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h às 12h e
das 13h30 às 17h30, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital
também estará disponível pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem
ônus.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
estará no próximo dia
21 de junho de 2017 às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores,
para Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 1º
Quadrimestre de 2017. Todos estão convidados.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PINDAMONHANGABA /SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da
certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo, para ciência de que
estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do
Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis
descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
21/06/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:18F94 - CONTRATO: 8033005868912 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - AG DIST M CESAR
ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA VEREADOR ALFREDO MOLINARI, Nº 295,
LOTE 12, QUADRA A, ANTIGA AVENIDA UM (1), LOTEAMENTO RESIDENCIAL
ANDRADE. PINDAMONHANGABA/SP
GIANCARLO ERNESTO FOGAGNOLI,
BRASILEIRO(A), REPRESENTANTE
COMERCIAL, CPF: 06066426842, CI: 19616173 SSP/SP CASADO(A) COM ANDREA
LEITE GOPFERT PINTO FOGAGNOLI, BRASILEIRO(A), CONTADORA, CPF:
07235791802, CI: 26. 194.853-2 SSP/SP.
BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
21/06/2017-22/06/2017-23/06/2017

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Comunicado de DEFERIMENTO
Nº PROTOCOLO: 0265/2017
DATA PROTOCOLO: 19/06/2017
RAZÃO SOCIAL: Unimed Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ: 47.565.155/0009-96
ENDEREÇO: Av. Aristides Joaquim de Oliveira, 115 - Bairro - Socorro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
UF: SP
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Lilian Crisitina Rodrigues Rosa Chaves - CRF: 61106
O Diretor do DPRAS Rafael Lamana
Defere cadastro nº 02/2017 de medicamento conforme artigo 124 da portaria 6/99, Portaria MS 344/98 e Portaria CVS 2
de 2005 para compra e uso do medicamento Misoprostol 200 mcg (lista C1).
__Pindamonhangaba, __20 de junho de 2017________.

PREGÃO Nº 058/2013 (PMP 11289/2013)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2017, de 04/04/2017, ao contrato 001/2013
(numeração dada pela Fundação Dr. João Romeiro), que cuida de “contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de impressão em oﬀ-set
do jornal Tribuna do Norte”, para supressão de 25% do valor inicial atualizado
do contrato, ou seja, R$ 80.667,89, assinando pela contratante a Sra Jucelia
Batista Ferreira, e pela contratada, empresa Billota e Billota Ltda ME, o Sr Eder
Billota.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2017 (PMP 15572/2017)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em
07/06/2017, fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos
de coleta pediátrica para atender ao laboratório municipal por um período de
12 meses”.
PREGÃO Nº 046/2017 (PMP 15654/2017)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em
06/06/2017, fracassada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa
especializada para disponibilizar proﬁssional especializado em neuropediatria
para realização de consultas incluindo retorno, pelo período de 12 meses”.
PREGÃO Nº 048/2017 (PMP 15711/2017)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em
08/06/2017, fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de sacolas
ecológicas (ecobag) para uso do Departamento de Turismo em feiras e eventos”.
*** DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO ***
PREGÃO Nº 027/2017 (PMP 13635/2017)
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, acolheu parcialmente, em 13/06/2017, a impugnação interposta
pela empresa Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda (PMP 15016/2017),
alterando o ato convocatório da licitação supra, que cuida de “aquisição de
equipamentos hospitalares para estruturação da UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Moreira César”, conforme parecer da Secretaria Municipal de
Saúde e Assistência Social (memorando 211/2017 SSAS/FMS), com base nas
leis federais 8666/93 e 10520/02, bem como nas leis complementares 123/2006
e 147/2014.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2017 (PMP 13791/2017)
A autoridade superior, face ao parecer da Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, acolheu, em 05/06/2017, a impugnação interposta pela empresa
Dakﬁlm Comercial Ltda (PMP 15263/2017), alterando o ato convocatório
quanto à cota destinada exclusivamente a micro e pequenas empresas, na
licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para atender aos usuários
do programa de diabetes municipal por um período de 12 meses”, com base
nas leis federais 8666/93, e leis complementares 123/2006 (art 48, inc III), e
147/2014.
*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***
PREGÃO Nº 243/2016 (PMP 28362/2016)
A autoridade superior, considerando a manifestação técnica da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, e o parecer da Secretaria Municipal de
Negócios Jurídicos, e que cabe à Administração rever seus atos, determinou,
em 07/06/2017, a revogação/cancelamento da licitação supra, que cuida de
“aquisição de material para compor o kit escolar dos alunos da rede municipal
de ensino”, com fulcro no artigo 49 da lei 8666/93 e suas alterações e a súmula
473 do STF.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2017 (PMP 12213/2017)
A autoridade superior, considerando a manifestação técnica da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e o parecer da Secretaria Municipal de Negócios
Jurídicos, determinou, em 07/06/2017, a revogação/cancelamento da licitação
supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos para serem usados
em manutenção de praças, quadras, prédios públicos (escolas, creches,
bibliotecas, PSF, UBS), ampliação em diversas obras e instalações festivas,
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais, pelo período de
12 meses”, com base no art 49, da lei 8666/93, e súmula 473 do STF.
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‘Jogo dos 30’ trará craques do
futebol para amistoso em Pinda
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba realizará no dia
2 de julho, um domingo, às
10 horas, no Campo da Associação Atlética Ferroviária, o “Jogo dos 30”, uma
partida em comemoração
aos 30 anos da entidade.
O evento será aberto a
toda a população. A entrada será 1 kg de alimento
não perecível que será revertido para ação social do
sindicato.
O amistoso será entre
jogadores da Seleção Paulista Master e uma seleção
de metalúrgicos, sócios do
sindicato com mais 40 anos.

Treze nomes de jogadores famosos já estão confirmados para o
jogo: Ademir da Guia
- Palmeiras, Biro-Biro
- Corinthians, Muller –
São Paulo, Flávio Conceição - Palmeiras, Axel
- Santos, Dinei – Corinthians, Valdeir - Flamengo, Sérgio - Palmeiras,
Ezequiel - Corinthians,
Pavão – São Paulo, Batata - Corinthians, João
Paulo – Guarani e Gino
- Corinthians. No site
sindmetalpinda.com.br
há um breve histórico de
cada um deles.
Segundo o presiden-

te do sindicato, Herivelto
Vela, o evento já tem gerado expectativa dentro
das fábricas. “Uma grande data merece um grande evento. São 30 anos de
luta. E a gente queria muito fazer algo que pudesse
beneﬁciar a população
também. Tenho certeza
que será um dia marcante pra muita gente”, disse
Vela.
O Campo de Futebol da
Associação Atlética Ferroviária, estádio Dr. Antônio
Pinheiro Júnior, ﬁca na
rua Dona Isaura Eugenia
de Toledo Silva, 45, bairro
Boa Vista.

DIvulgação

Ademir da Guia, do Palmeiras, e Pavão, do São Paulo, durante gravação de
vídeo convidando para o evento

Torneio de Xadrez
de Duplas contou
com 60 competidores
DIvulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
VÍCTOR BELMONTE
***
A 4ª edição do Torneio de Xadrez de Duplas
aconteceu no dia 11 de junho, no Paineiras Country
Club. Com competidores
de várias cidades do Vale
do Paraíba, Litoral Norte,
e também da Grande São
Paulo, o torneio contou
com a participação de 30
duplas, divididas em nas
categorias: Absoluto, Feminino, Veterano e Sub 14.
Duas duplas de Pin-

damonhangaba
foram
premiadas. Na categoria
Feminino, foram vencedoras, Raiane Mirelle e
Mariane Cristina; na categoria Veterano, Manoel
Eufrásio e José Adalberto
também venceram.
O evento serviu também para deﬁnir a dupla
que representará o município no Jogos Regionais,
no próximo mês, em Caraguatatuba. A melhor
colocada de Pinda foi a
dupla formada por Gerson
Britto e Gieds Cabral.

Inscrições abertas para a
1ª Corrida Julina Corupin
COLABOROU COM O TEXTO:
VÍCTOR BELMONTE
***
As inscrições para a 1ª Corrida Julina Corupin estão abertas
desde segunda feira. A corrida
será realizada no dia 29 de julho,
e logo após ocorrerá a Festa Julina “Arraiá do Corupin”, no mesmo lugar da competição, praça do
Ouro Verde.
A corrida será realizada pela
Associação Evolução em prol do
projeto Corupin (Corredores de
Rua de Pindamonhangaba), que
consiste em atletas de 8 a 18 anos
de idade, porém a corrida não
será apenas para crianças, terá

percursos kids, com distâncias de
50 a 2.000 metros, e percurso de
5 quilômetros para maiores de 15
anos.
Há duas opções de kit de inscrição, o kit mais simples contém
uma sacola personalizada com
frutas, número de peito, medalha, camisa alusiva do evento e
chip, e custa R$ 30 reais. O outro kit, além dos itens do primeiro, tem quatro vales para a Festa
Julina, sendo dois para bebidas e
dois para comidas.
Haverá premiação para os três
primeiros colocados de cada categoria, masculino e feminino. As
categorias até 18 anos (de A a H)

serão divididas de dois em dois
anos, exceto a categoria A para
crianças de até 5 anos. Já as categorias adultas (de I a Q) serão
divididas a cada 5 anos.
As inscrições deverão ser feitas através do site www.insclick.
com.br, e são limitadas em 400
vagas, sendo destinadas 100
para crianças e 300 para adultos. A primeira largada será as
16h30.
A Festa Julina “Arraiá do Corupin” terá inicio logo após a corrida, com DJ Spinelli, banda H2A
Heron Heitor e Amigos, bingo,
quadrilha, e as tradicionais barracas de comes e bebes.

Dia do Talento promove interação entre os alunos da Semelp

DIvulgação

COLABOROU COM O TEXTO JENNIFER GONÇALVES
***

No último dia 8 foi realizado o Dia do Talento
com os alunos da Semelp
(Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Pindamonhangaba), do bairro do
Crispim.
O Dia do Talento é um
evento promovido pelo
Departamento de Lazer, e
o objetivo é realizar uma
interação das turmas com
diversas atividades, como
exposições de artesanato
e culinária, apresentações

de dança, entre outros serviços realizados pelos próprios alunos.
Dessa maneira, a confraternização proporciona um
momento de ação social,
em que todos os alunos têm
a oportunidade de mostrar
suas habilidades e trocar
experiências. A gestora do
Departamento de Lazer,
Ana Rosa Bastos Marcondes, aﬁrma: “A proposta
é valorizar os alunos dos
bairros, fazer com que eles
descubram que seus talentos podem ser revertidos
em recursos ﬁnanceiros”.

O objetivo é promover a autoestima dos participantes que demonstram seus talentos
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QUARTA-FEIRA

TEXTO DESENVOLVIDO POR ESTUDANTES DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA –
UNIFATEA, DENTRO DO PROJETO “NÓS E A CIÊNCIA, EVOLUÇÃO E HARMONIA”

Arquitetura verde é sinônimo de
economia durante a construção
ANA JÚLIA EUGÊNIO
BRAÚLIO RODRIGUES
LUCILENE VARGAS
RONALDO JUNIOR
A arquitetura sustentável
procura melhorar a qualidade
de vida humana. Ela tem como
objetivo preservar as áreas ﬂorestais e evitar sua destruição

em troca da criação de um bom
ambiente para suportar a sociedade.
O ecossistema do nosso planeta está se deteriorando, o
clima está mudando e apesar
de quase um terço da população mundial viver em extrema
pobreza, estamos consumindo
tanto e tão rapidamente, que já
estamos vivendo muito além da

capacidade do globo terrestre.
Neste contexto é cada vez mais
crucial que empresas de todos
os portes adequem processos e
produtos dentro dos princípios
de desenvolvimento sustentável.
Segundo o arquiteto e consultor técnico em bioconstrução
Michel Habib Ghattas para uma
construção ser considerada sustentável, ela deve atender a uma

visão sistêmica de preservação
do meio ambiente, da responsabilidade social e do desenvolvimento humano. “Por esse motivo, sempre que pensarmos em
construção sustentável é preciso
ponderar essas questões quanto
ao sistema construtivo, soluções
adequadas, investimento energético, ciclo de vida e salubridade”, diz Ghattas.
Michel Ghattas

Casa sustentável projetada pelo arquiteto e consultor técnico em biocontrução, Ghattas

Um projeto de casa sustentável é para todas as pessoas.
“Desde o camponês que pratica
a autoconstrução e constrói sua
casa com matérias locais e baixo
impacto negativo até as famílias
de alto padrão que, independentemente de produzirem, ﬁnanciam empresas e proﬁssionais
que trabalham alinhado a esse
movimento”, aﬁrma Michel Habib Ghattas.
A construção de uma casa sustentável precisa também de um
canteiro de obra sustentável. “No
país cerca de 30% do que é utilizado de material numa obra é perdido, ou seja, a cada 3 casas você
poderia construir uma a mais. Então, se você faz um canteiro sustentável, você cuida do material,
evita o desperdício e reaproveita
os resíduos, tendo uma economia
de até 30%”, relata o arquiteto
José Ricardo Flores Faria.
De acordo com José Ricardo,
no Brasil, a sustentabilidade é
algo que ainda está engatinhando. O material que poderia ser
utilizado para uma construção
sustentável, no caso de uma casa,
seria o solo. “Usar a própria terra
do local para produzir o tijolo já
que o cimento usa se pouco, traria uma boa economia”.
O custo de uma casa sustentável, deve ser equiparado ao
de uma construção tradicional,
composto pelo custo do material, ﬁnanciamento de mão
de obra e requisitos estéticos.
“Atualmente é possível perceber a discrepância de valores em
acabamentos e sistemas construtivos que normalmente estão
atrelados ao seu custo produtivo”, diz Michel Habib Ghattas.

Projeto sustentável utiliza casca de arroz na construção civil
Ronaldo Júnior

Um projeto na área da
construção civil, utiliza a
casca do arroz como matéria
principal para placas de acabamento. Desenvolvido pelo
aluno Luiz Fernando Vargas,
graduando do curso de Administração, e pelo professor
do Unifatea, Rosinei Batista,
a iniciativa garante uma inovação sustentável e ecológica.
Esse projeto foi desenvolvido
com uma empresa da cidade
de Canas-SP, que possui 50%
de dependência econômica da
cultura do arroz.
O processo garante a valorização do resíduo, já que a
casca de arroz, como matéria-prima, traz muitos benefícios. “Há a possibilidade de
utilizar 100% da produção
do arroz. Como a cidade é
dependente do agronegócio,
haverá valorização da sua
economia. Ainda haverá o
uso responsável e sustentável
de um material renovável,
substituindo um material
ﬁnito, como o gesso”, declara o aluno Luiz Fernando
Vargas.

O processo funciona da
seguinte maneira: primeiro faz-se a coleta da casca
de arroz que, em seguida, é
levada para o moinho, no
qual é triturada. Após esse
momento, ela é peneirada,
depois misturada com o gesso
em diferentes proporções e
colocada em formas. Adiciona-se a água e aguarda por
um tempo até secar. Então é
só desenformá-la e utilizá-la.
De acordo com o professor
Rosinei Batista, o projeto não
interfere no tempo da construção, já que um dos objetivos do trabalho é aplicar o
produto ﬁnal no acabamento
e não na construção da obra.
O seu maior benefício está na
redução da água e do gesso,
consequentemente, diminuindo o impacto ambiental.
O projeto torna-se viável
por reduzir a quantidade de
gesso usado para criar as placas de acabamento e decoração. “A redução do custo não
está na obra em si, mas sim, no
acabamento do projeto arquitetônico”, declara o professor.

Processo permite
o aproveitamento
de 100% da
produção do arroz

