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Semana Santa mobiliza a cidade
Arquivo TN

Veja nesta edição a programação completa da Semana Santa nas seis paróquias
de Pindamonhangaba, além
da tradicional Festa de São
Benedito, e outras informações.
Página 4

Duas mil
casas
devem ser
construídas
em Pinda
Por meio do Programa Casa Paulista, Pindamonhangaba receberá
a construção de aproximadamente
duas mil casas para o município. Esse
programa, criado pelo Governo do Estado, visa ampliar o Programa Minha
Casa Minha Vida e tornará possível a
construção de novas moradias no estado para pessoas com renda de até
R$ 1.600.

Segundo Caderno

Presa
quadrilha
que usava
arma de
brinquedo

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO: Evento tradicional será realizada na sexta-feira (29), às 19h30, no ginásio da Ferroviária

Ex-atleta de ginástica, Lígia
Maria é exemplo de superação
Cíntia Camargo

A Polícia Militar prendeu uma quadrilha de jovens acusados de haverem
assaltado duas padarias, armados
com uma pistola de brinquedo e uma

Os atletas de Pindamonhangaba
estão se preparando para participar
dos 30º Jogos Abertos da Juventude.
A competição é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo com o
apoio das prefeituras. No último dia
25, aconteceu o Congresso Técnico
em Pindamonhangaba.
ESPORTES 16

Polícia 5

foice.

Estradas rurais
recebem obras
de infraestrutura
Segundo Caderno

“Ramos” ganha
rede de esgoto e
galeria de águas
Segundo Caderno
previsão
do tempo
QUINTA-FEIRA - 28/3
Possibilidades de
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
24ºC

Exemplo de superação diante da mudança em sua vida após o acidente que sofreu há 10 anos e a deixou tetraplégica, a vida da ex-atleta Ligia Maria Fonseca Ferreira foi o tema do programa PHN – Por hoje não vou pecar, exibido no dia
26 de março, pela TV Canção Nova.
Página 3

Aulas ensinam crianças a
se comportar no trânsito
Divulgação

"Mazzaropi
em Cena" terá
atrações gratuitas

Nublado com
possibilidade de
pancadas de chuva
16ºC
24ºC

SÁBADO - 30/3
Variação de
nebulosidade
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

17ºC
25ºC

DOMINGO - 31/3
Possibilidade de
pancadas de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

18ºC
26ºC

Alunos
participam
de curso de
ecologia

Pindamonhangaba oferece aulas
de ecologia, gratuitamente, aos munícipes. As atividades tiveram início no
último dia 26 e são desenvolvidas na
sede da "Casa Verde", da Secretaria
de Educação e Cultura da Prefeitura.
Página 3

SEXTA-FEIRA - 29/3

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Atletas se
preparam
para os Jogos
Abertos
da Juventude

CPTEC INPE

As crianças de Pindamonhangaba estão recebendo aulas de segurança no trânsito, principalmente sobre a utilização correta de bicicletas nas ruas e avenidas da cidade. Os trabalhos são realizados em vários locais e contam com a
participação de grupos com até 50 crianças.
Segundo Caderno

Em abril, Pindamonhangaba comemora a vida e a obra do cineasta
Amácio Mazzaropi que, em 2013,
completaria 101 anos. E quem ganha
é a população. A Prefeitura, por meio
da Secretaria de Educação e Cultura
e do Departamento de Cultura, realiza, a partir do dia 7 de abril, o evento
"Mazzaropi em Cena". As atrações serão todas gratuitas.
Cultura & Lazer 8
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Produção informa cancelamento de show de
Paula Fernandes que seria na Ferroviária

Editorial
Espártaco, um mártir
pela liberdade!
Nestes dias da Páscoa e Semana Santa,
muitas emissoras de televisão apresentam
ﬁlmes sobre a vida de Jesus e outros personagens bíblicos, tendo por cenário o Império
Romano ou suas províncias. E um detalhe que
chama a atenção é o fato de haver muitos escravos, todos levados a essa condição após
seus povos terem sido conquistados em sangrentas guerras.
O Império Romano foi uma das sociedades
antigas onde a utilização da mão-de-obra escrava teve sua mais signiﬁcativa importância.
Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, grupo social romano
que detinha o controle da maior parte das terras cultiváveis do império. O escravo romano
podia exercer diferentes funções ou adquirir a
sua própria liberdade. A única restrição jurídica contra um ex-escravo impedia-o de exercer
qualquer cargo público.
No primeiro século as relações entre o
escravo e o seu senhor começaram a sofrer
algumas alterações impostas pelo governo
romano. Uma das obrigações do senhor consistia em dar uma boa alimentação ao seu
escravo e mantê-lo bem vestido. No século I,
foram proibidos de castigar seus escravos até
a morte e, caso o ﬁzessem, poderiam ser julgados por assassinato. Além disso, um senhor
poderia dar parte de suas terras a um escravo
ou libertá-lo sem nenhuma prévia indenização.
Essas medidas em favor dos escravos podem ser vistas como uma consequência imediata a uma rebelião de escravos, liderada por
Espártaco, que aconteceu em Roma no ano
70 d.C. Nessa época havia, segundo alguns
historiadores, mais escravos que homens livres em Roma, e por pouco o exército de Espártaco não venceu a poderosa máquina de
guerra romana.
Espártaco e seus companheiros, após várias vitórias memoráveis, ﬁnalmente foram
derrotados e mortos, devido à grande diferença numérica dos inimigos. Mas deixaram ao
mundo um grande exemplo de luta pelo ideal
maior sempre buscado por todos os povos durante a história da humanidade: a liberdade!

Divulgação

Visando a segurança do público a Jeito de Mato Produções Artísticas Ltda., empresa responsável
pela carreira de Paula Fernandes,
em comum acordo com a produtora local CRT PRODUÇÕES DE
EVENTOS informam que, o show
agendado para a cantora em Pindamonhangaba/SP , 13 de abril no
Ginásio da Ferroviária, foi cancelado em virtude da capacidade de
lotação. Após avaliação técnica foi
constatado que o local não comportaria o público esperado . Para
quem adquiriu ingresso, gostaríamos de informar que a CRT PRODUÇÕES estará no dia 15/04/2013
disponibilizando de um funcionário
junto ao clube da ferroviária para

fazer o reembolso dos ingressos .
As informações poderão ser tiradas no telefone: (12) 8703-8539.
A CRT PRODUÇÕES estará
contratando um local mais adequado para fazer o show numa data
em comum acordo com a produção JEITO de MATO para que este
mega show aconteça na cidade de
Pindamonhangaba para uma maior
comodidade e conforto para o público esperado.
* Maiores informações: silviacolmenero@textosmaisideias.com.br
Certos da compreensão
de todos,
Jeito de Mato Produções
Artísticas Ltda.

Casa da
Amizade
reinicia
atividades

A Casa da Amizade de Pindamonhangaba comunica que retorna
com suas atividades na quarta-feira, dia 3 de abril, a partir das
14 horas, reiniciando os cursos de
artesanato.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (12) 36423342. A Casa da Amizade ﬁca localizada na rua Itália, 320 - Parque
das Nações.

Saiba o que abre e fecha neste feriado
A Prefeitura de Pindamonhangaba comunica os locais funcionam neste feriado e os que encerram expediente nesta quinta-feira (28). A Prefeitura e a Subprefeitura de Moreira César encerram o expediente às 17 horas
nesta quinta-feira (28) e retornam o atendimento na terça-feira (2), a partir das 8 horas.

Saúde

Farmácia do Centro de Especialidades Médicas - das 8 às 19 horas de quinta-feira (28), nos
dias 29, 30 e 1º de abril o atendimento será das 8 às 12 horas para entrega de medicamentos de atenção
básica, os controlados serão distribuídos até o dia 28, e retornará terça-feira (2).
As pessoas que precisam fazer curativos, ou receber medicação injetável, poderão ir ao Centro de Especialidades Médicas durante o feriado para o procedimento, que vai ser feito das 8 às 12 horas.
No Cisas, os curativos e o atendimento na farmácia serão das 7h30 às 12 horas, durante todo o feriado.
O Pronto Socorro e o P.A. de Moreira César funcionarão normalmente.

Trabalho

PAT - encerra nesta quinta-feira (28) e retoma as atividades na terça-feira (2).
Bancos: Não funcionam na sexta-feira (29) e na segunda-feira (1º/4). O atendimento será retomado na
terça-feira (2) em horário normal.
Comércio: As lojas devem fechar na sexta-feira (29). No sábado funcionam normalmente e na segunda-feira (1º/4) é ponto facultativo.
Sabesp: Não haverá expediente na sexta-feira (29), no sábado (30) e na segunda-feira (1º/4), em razão de
feriado municipal. A Central de Atendimento 0800-055-0195 atende 24 horas, durante todo o feriado.
Bandeirante Energia: na sexta-feira (29) e na segunda feira (1º/4) não haverá expediente. O atendimento será retomado na terça-feira (2).

Apae divulga calendário de eventos
A Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) de Pindamonhangaba divulgou, nesta
semana, o calendário com os principais eventos da entidade para o
ano de 2013.
A primeira grande ação do ano

será a Feijoada Beneﬁcente, no dia
5 de maio. Em julho acontece a tradicional Festa Julina nos dias 5, 6 e
7, na Praça do Quartel. No mesmo
mês, no dia 27, ocorrerá o jantar
dançante no Restaurante Colmeia.
A Festa da Fraternidade 2013 será

realizada nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18
de agosto, no Parque da Cidade.
Para encerrar as atividades do
ano, nos dias 4 a 8 de novembro
acontece a Semana de Prevenção
às Deﬁciências, na praça Monsenhor Marcondes.

- DICAS DE SAÚDE -

Convênios da
Associação
dos Servidores
Municipais
Conﬁra mais
alguns convênios
com a entidade:
Clínicas estéticas: Fórmula do Corpo Invel (3648-2663),
Studio Personal Stetica 36434043 e Clínica Eterna (36456645.
Dentistas: Clinica Dentaria (3642-6605), Dra. Amália
(3642-8783), Dra. Ana Cristina (3642-4805), Dra. Fabiana (3642-7418), Dra. Kelly
– Araretama (3645-4016),
Dra. Luciana (3648-8451),
Dra. Marlene (3642-2860),
Dra. Márcia (3642-4879/36431420), Dr. Gilson (3642-1187),
Dr. Paulo (3642-4625), Dra.
Rachel (3642-1485), Dra.
Renata (3645-5784), Dra. Rosana (3648-1910), Dra. Sylvia (3645-6092), Dra. Thaís
(3643-1241) e Dra. Vanessa
(3648-2146).
Informações também na
sede da ASPMP: rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 43, telefone (12) 3642-6822.

Escreva corretamente

Dengue

Do livro “1.000 erros de português”
- Autor Prof. Luiz Antonio Saconni

Pneus velhos

Entregue os pneus velhos aos serviços de limpeza urbana. Caso
contrário, guarde-os em local coberto.

O primeiro dia do mês é primeiro ou posso dizer também um?
O primeiro dia do mês é sempre primeiro. O caro leitor já imaginou
alguém, no dia primeiro de abril, pregando uma mentira e saindo-se
com esta: “Um de abril!” ? Que mentira mais sem graça!...

Garrafas vazias

Guarde garrafas de vidro ou pet, baldes e vasos de plantas vazios
com a boca para baixo.
Caso sua casa tenha laje: Retire a água acumulada.

Falecimentos
26/3 - José Benedito dos Santos, 86 anos.

Datas Comemorativas
Veja as datas que são comemoradas
hoje (28) e nos próximos dias:
Veja o que se comemora hoje, 28 de março, e nos dias seguintes:
28/3 –Dia de São Castor, São Malco, São Gontrão, São Guntrano,
Dia do Revisor e do Diagramador.
29/3 – Dia de São Jonas, São Secundo, São Constantino, e morte do
Marques de Tamandaré (1897).
30/3 – Dia de São Quirino, São João Clímaco, São Régulo e São
Donino.
31/3 – Dia do Bem-aventurado Santo Amadeu de Saboia, Santa
Balbina.
e Dia da Integração Nacional.
1º/4 – Dia de Santo Hugo Grenoble, Santa Teodora, São Ludovido
Pavoni, Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (1680) e Dia da
Mentira.
2/4 – Dia da Beata Maria de São José, São Francisco de Paula e Dia
Mundial do Livro Infanto-Juvenil

Ontem e hoje

Veja, na seção desta edição, o prédio da esquina das ruas Deputado Claro César e Bicudo Leme, em
frente à igreja Matriz. Era um dos patrimônios históricos de Pindamonhangaba que foi demolido.
Augustin San Martim

Ontem ... Nas décadas de 60/70 ali funcionou
a “Mercearia do Itagiba”

João Paulo Ouverney

Hoje... Atualmente o prédio sedia diversas lojas
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Superação: ex-atleta é tema
de programa na Canção Nova
Cintia Camargo
Exemplo de superação
diante da mudança em sua
vida após o acidente que sofreu há 10 anos e a deixou tetraplégica, a vida da ex-atleta
Ligia Maria Fonseca Ferreira
foi o tema do programa PHN
– Por hoje não vou pecar,
exibido no dia 26 de março,
pela TV Canção Nova.
Convidada pelo apresentador do programa Dunga,
Ligia esteve no palco da TV
acompanhada de sua mãe
Marta Leticia, da cuidadora
Joelma e também de sua terapeuta ocupacional Ana Beatriz Campos.
Durante o programa, a rotina da nova vida da ex-atleta
Ligia foi abordada, mostrando o quanto foi de fundamental importância para sua
readaptação, a união e a fé de
sua família e amigos.
Para sua mãe, a maior
dificuldade na época do acidente foi montar uma nova
estrutura em sua casa, para as
novas necessidades de Lígia.
“Lutamos muito para conseguir os equipamentos corretos para atender a Lígia, mas
conseguimos”, disse.
Marta ainda disse que
com o tempo vieram novos
amigos e consequentemente,
outros desafios. Lígia está
desenvolvendo inúmeras atividades e uma delas é a pintura de quadros com a boca
e ainda a busca de novas
informações pela internet.

Cíntia Camargo

Nova calçada oferece
segurança aos moradores
do Pasin e Mantiqueira
A calçada que liga o Pasin
ao Mantiqueira, no Distrito
de Moreira César, foi refeita
e está em perfeitas condições.
Recentemente o local foi demarcado, teve o nível acertado e ganhou novo concreto
em aproximadamente 50 metros lineares.

Trata-se de uma área importante porque beneficia diretamente quem está na área
da ponte do Pasin e quer ir
sentido NAP (Núcleo de
Apoio Psicopedagógico), que
fica na avenida Polônia S/N
– escola Governador Mário
Covas.
Célia Lima

Ligia Maria foi destaque no programa PHN - Por hoje não vou pecar
Cíntia Camargo

Para Lígia, a possibilidade de
transformar suas possibilidades em muitas outras é o seu
maior desafio.
Comprometimento Social
O prefeito Vito Ardito, os
vereadores Cal e Roderley
Mioto também estiveram presentes no PHN, que ainda lançou uma campanha de comprometimento e solidariedade
com a ex-atleta para a doação
de um carro adaptado.
Marta ainda disse que a
população sempre colaborou
com Lígia e a possibilidade
de conseguir um carro será
muito importante para a locomoção da sua filha.

Nova calçada também valoriza bairros do Distrito

Alunos participam de
curso gratuito de ecologia

Dunga entrevista prefeito Vito Ardito Lerario

Dentista apresenta
projeto ‘Sorrindo no Bairro’
Célia Lima

Dentista explica benefícios do projeto ao prefeito de Pindamonhangaba

Maria Fernanda Munhoz
O prefeito Vito Ardito Lerario
recebeu em seu gabinete, na última semana, o dentista Júlio César
Norberto da Silva, que apresentou
o projeto “Sorrindo no Bairro”. A
intenção é realizar avaliações técnicas, diagnóstico e encaminhamento para tratamento de lesões
malignas e benignas de boca, problemas ortodônticos, problemas
ortognáticos, más formações congênitas e adquiridas de face, e implantes dentários.
De acordo com informações de
Júlio César, caso aprovado, esse
será um trabalho de ação social.
Será um trabalho voluntário
nos bairros, realizado por ele e sua
equipe, com o apoio da Prefeitura.
O projeto passará por estudos
da administração municipal para a
viabilização de atendimento.

Marcos Cuba
Pindamonhangaba oferece aulas de ecologia, gratuitamente, aos munícipes.
As atividades tiveram início
terça-feira (26) e são desenvolvidas na sede da “Casa
Verde”, da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura.
As vagas estão abertas e para
participar, os pais ou responsáveis pelos interessados,
devem ir à “Casa Verde”,
localizada na rua Guilherme
Nicoletti, 965, bairro Vila
São Benedito, e apresentar o
RG e CPF para fazer a matrícula do aluno.
No primeiro dia de aula,
participaram 23 alunos. O
curso “Ecologistas do Futuro” será realizado até o mês
de novembro, somando cerca
de 90 horas. As aulas acontecem as terças e quintas,
períodos manhã e tarde, nos
seguintes horários: das 7h30

às 9 horas, 9h30 às 11 horas,
das 13h30 às 15 horas e das
15h30 às 17 horas.
De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura, na
aula inicial foi apresentada a
atividade ecopedagógica “A
Casa Ecológica”, realizada
pela empresa Biomas Naturais. A atividade propôs rever
os hábitos cotidianos de consumo, destinação de resíduos
e formas de utilizar sustentavelmente os recursos naturais
e energias dentro do lar.
Os participantes aprenderam sobre consumo consciente e destinação de resíduos,
formas de captar e reutilizar
a água da chuva e seu uso
racional, horta vertical com
materiais reutilizados, composteira, utilização da energia solar para aquecimentos
e desidratação de alimentos,
geração de energia elétrica
através do vento entre outros.
Marcos Cuba

Crianças aprendem sobre consumo consciente

REP estuda plantas para tratamento de dores no estômago
Daniela Gonçalves
Moradores de Pindamonhangaba
participaram, na tarde de segunda-feira (25), de mais uma Roda de Estudo
de Plantas (REP) promovida pela Secretaria de Saúde e Assistência Social
do município.
O projeto é desenvolvido pelo Centro
de Práticas Integrativas e Complementares (Cpic), de responsabilidade da Secretaria de Saúde, e visa reunir a comunidade para trocar conhecimentos científicos
e populares, sobre plantas que auxiliam
no tratamento de patologias.

Cerca de 50 pessoas estiveram no
encontro, onde foi feito um estudo
das plantas: losna e espinheira santa,
indicadas no tratamento de doenças
dispépticas.
Dispepsia quer dizer má digestão.
Chamam-se queixas dispépticas a um
conjunto de sintomas relacionados
com o estômago e, com frequência,
desencadeados pelos alimentos: dor,
desconforto, enfartamento, saciedade,
distensão, eructações (arrotos), náuseas, vômitos.
A iniciativa é da Secretaria de

Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Centro de Práticas Integrativas e
Complementares.
O sistema nervoso será tema da
próxima REP que acontece no mês
de abril, no auditório da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
de Pindamonhangaba (Cati), localizada na avenida Nossa Senhora do
Bonsucesso, 1181 – Campo Alegre.
Reunião sobre fitoterapia
contou com 50 participantes

Daniela Gonçalves
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Divulgação

Semana Santa em
Pindamonhangaba
Leia nesta página especial a programação
completa da Semana Santa nas seis
paróquias de Pindamonhangaba, além da Festa
de São Benedito, e outras informações.

Santuário Mariano
Diocesano N. Sra. do
Bom Sucesso – Matriz

Paróquia NS da
Assunção - Igreja
de São Benedito

28/3 – Quinta-feira Santa
9h – Missa do Crisma solene. Sagração dos
Santos Óleos: Batismo, Crisma, Unção dos Enfermos e
Renovação das Promessas Sacerdotais – na Catedral de
Taubaté.
19h30 – Celebração da Ceia do Senhor com Lavapés – no
Santuário Mariano. Em seguida, Vigília Eucarística.

Dia 28/3 – Quinta-feira Santa
9h30 – Missa dos Santos Óleos – Renovação das
Promessas Sacerdotais – Catedral São Francisco das
Chagas – Taubaté
19h30 – Santa Missa da Ceia do Senhor – Cerimônia do
Lava-Pés – Guarda de Honra ao Santíssimo Sacramento

29/3 – Sexta-feira Santa
15h – Solene Ação Litúrgica. Liturgia da Palavra, Adoração
do Cristo na Cruz, Comunhão, Cena do Calvário e
Beijamento do Senhor Morto.
18h30 – Encenação da Paixão de Jesus Cristo – no ginásio
da Ferroviária.
22h – Procissão do Enterro com o Canto da Verônica.

Dia 29/3 – Sexta-feira Santa
9h00 – Solene Via-Sacra
15h00 – Solene Ação Litúrgica e Adoração da Cruz
19h30 – Comovente Cerimônia do Descimento da Cruz –
Procissão do Senhor Morto – Beijamento do Senhor Morto

30/3 – Sábado Santo
8 às 17h – Beijamento do Senhor Morto.
20h – Solene Vigília Pascal. À entrada do Santuário:
Benção do Fogo Novo e Círio Pascal, proclamação da
Páscoa com Liturgia da Palavra, benção da Água Batismal,
Liturgia Eucarística e procissão da Ressurreição.

Dia 30/3 – Sábado Santo
19h30 – Solene Vigília Pascal – Missa da Ressureição

Paróquia NS do Rosário
de Fátima – Crispim
28/3 – Quinta-feira Santa
9h – Missa dos Santos Óleos – na Catedral de Taubaté.
19h30 – Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés. Transladação
e adoração ao Santíssimo, no salão paroquial, até 0h,
reiniciando às 7 horas de sexta-feira.
29/3 – Sexta-feira Santa
6h – Caminhada da Penitência, saindo do Salesianos até a
Vila São Benedito.
15h – Celebração da Paixão e Adoração da Cruz.
19h30 – Cerimônia da Descida da Cruz (no Salesianos) e
em seguida, procissão com o Senhor Morto até a paróquia,
com meditação e abertura da Novena da Misericórdia.
30/3 – Sábado Santo
14h – Beijamento do Senhor Morto.
15h – Celebração das Dores de Maria.
20h30 – Benção do Fogo Novo, Vigília Pascal, Benção da
Água, anúncio da Ressurreição do Senhor, renovação do
Batismo, Procissão do Senhor Ressuscitado pelas ruas, e
benção final.

31/3 – Domingo da Páscoa
Missas nos horários normais: 7, 9, 11 e 18 horas.

Dia 31 – domingo
7h – Santa Missa
9h – Santa Missa – Sitio 4 Milhas – Cavalgada
9h30 – Santa Missa
18h – Santa Missa
19h30 – Santa Missa

Paróquia São Cristóvão –
Cidade Nova

Paróquia São Miguel
Arcanjo – Araretama

Paróquia São Vicente
de Paulo – Moreira César

28/3 – Quinta-feira Santa
20h – Celebração solene da Eucaristia na Ceia do Senhor.
Lava-pés e transladação do Santíssimo Sacramento até o
local da Adoração.

28/3 – Quinta-feira Santa
9h – Missa presidida pelo bispo diocesano Dom Carmo,
com a benção dos Santos Óleos.
20h – Santa Missa da Eucaristia, cerimônia de Lava-pés,
transladação do Senhor Morto e Adoração até 0h.

28/3 – Quinta-feira Santa
8h – Missa dos Santos Óleos (Catedral de Taubaté).
19h30 – Missa Solene da Ceia do Senhor e do Lava-pés.
21h30 – Transladação do Santíssimo Sacramento e Vigília
Eucarística - no Recinto São Vito.

29/3 – Sexta-feira Santa
5h – Procissão penitencial.
6h às 15h- Adoração ao Santíssimo.
15h – Celebração da Paixão do Senhor na matriz de São
Miguel.
19h – Encenação da Paixão, seguida de procissão do
Senhor Morto, pelas ruas do bairro.

29/3 – Sexta-feira Santa
15h – Encerramento da Vigília, Celebração e Veneração da
Cruz, Beijamento e Comunhão Eucarística.
19h – Teatro “Os Caminhos da Paixão”.
20h30 – Caminhada da Paz (Procissão do Senhor Morto).

29/3 – Sexta-feira Santa
15h – Celebração solene da Paixão de Cristo.
18h – Solene procissão saindo da capela de São Sebastião
à Matriz São Cristóvão. Beijamento da Imagem.
20h – Teatro da Paixão de Cristo no Bairro das Campinas.
Em seguida, Procissão do Senhor Morto até o salão N. Sra.
Aparecida. Beijamento da Imagem.
30/3 – Sábado Santo
21h – Celebração da Vigília Pascal. Proclamação da
Ressurreição, a Páscoa do Senhor.
31/3 – Domingo de Páscoa
5h30 – Procissão da Ressurreição saindo da capela São
Sebastião em direção à matriz São Cristóvão.
19h – Missa solene de Páscoa com a catequese paroquial.
Observação – A programação terá continuidade de 4 até 7
de abril. Confira na próxima edição.

31/3 – Domingo de Páscoa
9 h – Missa das Crianças.
19h – Missa da Páscoa.
Não haverá a missa das 7h30.

30/3 – Sábado Santo
20h – Santa Missa – Solene Vigília Pascal, Benção do Fogo
Novo, renovação das promessas do Batismo, e encerrando
com a Procissão da Ressurreição pelas ruas do bairro.

30/3 – Sábado Santo
19h30 – Benção do Fogo Novo (praça da Matriz).
20h – Missa da Vigília Pascal.

31/3 – Domingo de Páscoa
8h – Santa Missa na matriz de São Miguel.
10h – Santa missa na comunidade São Gabriel (CDHU).
19h – Santa missa na matriz de São Miguel.

31/3 – Domingo de Páscoa
5h – Procissão de Ressurreição.
9h – Missa solene da Catequese.
19h30 – Missa solene Páscoa das Famílias.

Programação da Festa
Paixão de Cristo será
encenada na Ferroviária de São Benedito
A Comunidade Aliança
Jesus Agora de Pindamonhangaba promove, na Páscoa, a tradicional encenação
Paixão de Cristo.
O evento irá arrecadar alimentos não perecíveis, como
arroz, feijão ou óleo, para as instituições carentes da cidade.
A encenação apresentará
os últimos momentos antes
da crucificação, e os primeiros após a ressurreição de
Cristo, que será apresentada
por diversos jovens e integrantes da comunidade.
O espetáculo será nesta

Sexta-feira Santa (29), no ginásio de esportes Tobias Salgado, da Ferroviária, a partir
das 19h30.
Nesta data, o clube estará
fechado em todas suas de-

pendências (piscina, sauna, academia, lanchonete
e setor administrativo).
Somente o ginásio abrirá,
a partir das 19 horas, para
receber o público.

Paixão de Cristo encenada na
Ferroviária no ano passado

Será na segunda-feira (1º
de abril) a Festa de São Benedito, organizada pela Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, que tem como responsável o padre Celso Aloísio Cardoso.
No dia da festa, a programação terá início às 5 horas
com repicar dos sinos, às 6
horas haverá a primeira missa do dia; 7h30 – Benção do
Mastro de São Benedito; 8
horas – Santa Missa – Irmandade de São Benedito; 10 horas – Solene Missa; 16 horas
– Santa Missa com padre Jo-

sé Adalberto Vanzella.
O encerramento será feito com a procissão em louvor
a São Benedito, que terá início às 17 horas. Durante a semana, funcionam barracas de
comes e bebes com diversas
opções para os visitantes.
Cavalgada
em louvor a
São Benedito
A 31ª Procissão a Cavalo em Louvor a São Benedito
deve reunir centenas de cavaleiros em Pinda, no Domingo
de Páscoa (31).

Idealizada pelo patriarca da família, José Neneca,
já falecido, a cavalgada chegou a reunir, em anos anteriores, participantes de diversas regiões da cidade e de
outros municípios. A cavalgada marca o início dos festejos de São Benedito na cidade e tem a participação de
cavaleiros, charreteiros e carroceiros, que percorrem cerca de 5 quilômetros pelas ruas da cidade.
A procissão será precedida por missa às 9 horas,
no Sítio Quatro Milhas.

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, quinta-feira, 28 de março de 2013

Polícia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classiﬁcação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

Mulheres acusadas de tráﬁco
de drogas são presas pela PM
Policia Militar

A Polícia Militar prendeu, na manhã do dia 20, às
8h30, no loteamento Cícero Prado (Moreira César),
duas mulheres acusadas
de tráﬁco de drogas. Uma
equipe de policiais notou
duas mulheres em atitudes
suspeitas, que haviam entrado rapidamente dentro de
uma casa. Os PMs revistaram a residência e acharam,

escondidas no telhado, 114
pedras de crack e um embrulho com maconha. Foram
achados também quantias
em dinheiro, sendo R$ 170
reais e 171 dólares, além de
uma agenda com registros
da contabilidade de tráﬁco.
As mulheres foram encaminhadas ao Distrito Policial
juntamente com o material
apreendido.

ria no bairro Jardim Resende,
praticado por quatro homens
que teriam fugido em um carro Peugeot cor prata. Logo
em seguida, chegou outra informação de um novo assalto,
desta vez a uma padaria no
bairro do Crispim. A equipe
policial conseguiu localizar

Homem que teve casa
queimada no CDHU
apresenta sua versão
A respeito da matéria publicada na página 5 (Polícia)
da edição do dia 22 de março de 2013, intitulada “Homem
dorme com fogão aceso e põe fogo na casa”, o proprietário da residência, Luis Fernando Camargo, procurou a redação da Tribuna do Norte e deu sua versão do fato. “Eu
não deixei o fogão aceso, estava dormindo na casa, com
três ﬁlhos menores, e acordei sentindo cheiro de fumaça.
Olhei para a cozinha e vi um clarão, abri e porta e vi que
estava pegando fogo. A causa do incêndio pode ter sido
uma extensão usada para ligar a geladeira, o fogo começou em uma mesa e estava passando para o botijão de gás.
Tentei retirar o botijão, mas a mangueira rompeu-se e começou a vazar fogo para cima, então achei melhor pegar
as crianças e correr para fora, pensando primeiramente
em salvar nossas vidas”.
AMIGOS FAZEM CAMPANHA
Familiares e amigos de Luis Fernando Camargo estão
fazendo uma campanha com o objetivo de ajudá-lo a reconstruir a casa e readquirir os móveis e utensílios domésticos queimados. Quem desejar ajudar pode ligar para os
telefones (12) 9189-1073 e 9759-7612 (Luis Fernando) ou
3641-0278 (Cida).

Duas pessoas são
baleadas por desconhecido
Na noite do dia 22, às
19h33, um homem (C.A.B.,
30 anos, residente no Vale
das Acácias) e uma mulher
(M.N.S., 54 anos, residente
no Ipê II), foram baleados no
loteamento Ipê II, Distrito de
Moreira César.
A Polícia Militar foi chamada ao local onde teria havido o tiroteio, mas as víti-

mas já tinham sido socorridas
e levadas ao Pronto-Socorro.
O homem disse aos policiais
que havia sido atingido nas
costas, e a mulher também
havia levado um tiro. Eles
não souberam dar nenhuma
informação sobre quem teria
sido o autor do atentado. No
local foram encontradas cinco cápsulas deﬂagradas.

Homem dispara contra
PM e foge para matagal
No dia 24, às 18h30, um
homem armado de revólver
ameaçava um morador do
bairro Vila São Benedito, e
segundo testemunhas, chegou a apontar-lhe a arma
que, felizmente, não disparou. Policiais militares chamados ao local, foram rece-

bidos a tiros pelo homem,
que fugiu e se escondeu em
um matagal próximo, não
sendo possível sua captura. O caso foi registrado na
Polícia Civil e será apurado
pelos investigadores do SIG
(Serviço de Investigações
Gerais).

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justiﬁcaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certiﬁcado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos ﬁlhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos ﬁlhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos ﬁlhos de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2013 às 14:00 horas
AJUDANTE
5º ALESSANDRO MILANI
RUA DR. FREDERICO MACHADO, 839 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-040
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

Drogas, dinheiro e agenda encontradas com as mulheres

Presa quadrilha acusada de assaltar
padarias com arma de brinquedo
A Polícia Militar prendeu
no dia 21, uma quadrilha de
jovens acusados de haverem
assaltado duas padarias, armados com uma pistola de
brinquedo e uma foice. Por
volta das 18 horas, uma viatura da PM foi comunicada
sobre um roubo a uma pada-
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os assaltantes e persegui-los.
Ao chegar no bairro Santana,
o carro parou, um adolescente
de 16 anos conseguiu fugir
e dois homens foram presos,
fornecendo o nome do quarto
integrante do grupo. Foram
apreendidos, o veículo Peugeot (pertencente ao pai de

um dos jovens), uma pistola
de brinquedo modelo SP3,
uma foice e a importância de
R$ 40, escondida na cueca de
um dos indivíduos. Os detidos
foram levados ao 1º DP onde
foram autuados em ﬂagrante
por roubo e enviados à Cadeia
Pública de Guaratinguetá.

Loja é invadida por carro
no centro da cidade

Uma loja localizada no
centro de Pindamonhangaba
foi invadida por um carro na
madrugada do dia 21. A gerente disse que encontrou a vidraça quebrada ao chegar pela
manhã. Depois de conferir as
imagens da câmera de segurança, constatou que um carro
Gol cor marrom teria invadido
o local por volta às 5h30 e se
evadido em seguida.
A PM foi comunicada, e
durante patrulhamento, localizou o Gol com as características citadas, estacionado próximo à linha férrea, no centro,
sem o motorista. O para-brisas
estava trincado e havia muitos
cacos de vidro e um pedaço

de cabide, conﬁrmando ser
o mesmo veículo que havia
invadido o estabelecimento
comercial. Consultado o Prodesp, os PMs constataram
que a documentação estava
irregular. O proprietário foi
localizado e compareceu à
delegacia. Perguntado sobre
os danos e vidros próximo do
veículo, declarou que o carro sempre foi assim e que o
mesmo estava com um primo,
mas a história não convenceu
e ele acabou confessando a
autoria do acidente. Ele não
aparentava sinais de embriaguez, e se comprometeu a ressarcir os prejuízos da proprietária da loja.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2013 às 14:00 horas
PEDREIRO
3º ANTONIO DANIEL DOS SANTOS
RUA DOS BEM-TE-VIS, 112 – LOTEAMENTO TRIÂNGULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-080
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2013 às 14:00 horas
AJUDANTE
6º DIEGO SILVÉRIO
AVENIDA BENEDITO BICUDO SIQUEIRA, 139 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-740
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2013 às 14:30 horas

Menores são ﬂagrados
com droga perto de escola
No dia 22, às 12 horas, no
Campo Alegre, a equipe de
“Ronda Escolar” da PM suspeitou de alguns adolescentes próximos a uma escola e
decidiu fazer a abordagem.
Em poder deles foi encontra-

do um tubo plástico com uma
porção de maconha e duas
porções de crack. Os adolescentes foram encaminhados
ao DP, autuados por porte de
entorpecentes e, em seguida,
liberados aos responsáveis.

Carro é roubado por dois
assaltantes armados
No dia 21, às 21h35, um
Cross Fox prata foi roubado
em frente ao Ibad (Instituto
Bíblico das Assembleias de
Deus), Santana. O proprietário havia acabado de sair da
aula e, ao entrar no carro, foi
abordado por dois indivíduos
armados. A vítima teve que se
sentar no banco do carona, e

enquanto um bandido dirigia,
o outro ameaçava o estudante
com um revólver. Depois de
vários quilômetros, a vítima
foi abandonada próximo à
Gerdau, e os bandidos fugiram em direção à via Dutra,
levando também documentos
do veículo e sua carteira com
cartões, dinheiro e um celular.

Dicas de Segurança
Antes de sair com seu carro nas ruas é importante ter consciência
da responsabilidade que carrega ao ligar o motor. O carro além de um
bem que proporciona conforto aos seus proprietários, também pode ser
considerado uma arma letal, pois em um pequeno deslize ou distração,
um grave acidente pode acontecer.
- Evite trafegar em altas velocidades nas rodovias, o ideal é manter
uma média de 80 km/h. Não dirija na velocidade máxima permitida pela
rodovia, quanto maior a velocidade mais difícil será evitar os perigos que
podem aparecer como, por exemplo, um animal de grande porte atravessando a rodovia. Lembre-se que as rodovias não são pistas de corridas.

MEIO OFICIAL
1º PAULO MOREIRA DA SILVA
RUA JOVIANO BERNARDES, 82 – MOMBAÇA I
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-030
VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

P O R T A R I A Nº 035/2013
Exonera Assessor Parlamentar III
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º - Exonerar o Senhor SYLLAS EDUARDO PUCCINELLI do emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NIVEL III, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, criado pela Lei 5.183/2011 e Leis 5.490/12 e 5.510/13, em 20 de março de 2013.
Art 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2013.

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

P O R T A R I A Nº 036/2013
Dispõe sobre a alteração de emprego de Assessor Parlamentar Nível I para Nível II.
Dispõe sobre a alteração de emprego de Assessor Parlamentar Nível I para Nível II.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE que:
Art 1º – O Senhor JEAN CARLO GAMBOA Assessor Parlamentar NÍVEL I passa para o emprego
de Assessor Parlamentar NÍVEL II, do quadro de pessoal de provimento em comissão da Casa, nos
termos da Lei nº 5.183/2011, a partir do dia 02 de abril de abril de 2013, com salário de R$2.576,37
(dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), devendo cumprir oito horas
diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013.

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br
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Pindamonhangaba, quinta-feira, 28 de março de 2013

Ricardo Piorino
Toninho da Farmácia solicita Vereador Magrão
implantação de Laboratório de visita aterro sanitário
solicita conclusão das
obras na Rua Bicudo Leme Análises Clínicas no Araretama de Pindamonhangaba
“Comerciantes e população reclamam da lentidão...”

Durante a última sessão
ordinária, ocorrida ao dia 25
de março, fazendo uso da
tribuna, o vereador Ricardo
Piorino (PDT) foi enfático ao
afirmar que as obras que estão
sendo realizadas na calçada da
Rua Bicudo Leme, localizada
na região central da cidade
(próximo à Igreja Matriz)
estão lentas e prejudicando o
fluxo de veículos e pedestres
no local, sem falar dos “inegáveis” prejuízos que estão
sofrendo os proprietários de
estabelecimentos comerciais.
“Estamos recebendo reclamações constantes da po-

pulação e dos comerciantes
em questão, pois é notório a
dificuldade para acessarem as
lojas e efetuarem suas compras”, esclareceu o Presidente
da Câmara. “Esperamos que
a Secretaria de Obras dê a
atenção merecida e conclua o
mais rápido possível as obras”,
finalizou o parlamentar.
Esporte
Clube Cantareiro
Durante a sessão, o vereador cobrou junto à Secretaria
de Esportes providências para
solucionarem os reparos necessários no campo de futebol
do bairro Vista Alegre – Feital.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho

da

Farmácia

Vereador Magrão e funcionários do Aterro
Sanitário

importância para a sociedade. Gera
renda e economia e, também, significa
vantagem para o meio ambiente já que
diminui a poluição dos solos e rios. Este
tipo de coleta é de extrema importância
para o desenvolvimento sustentável do
planeta, e as pessoas devem se conscientizar da importância de se fazer
a coleta coletiva”. concluiu Magrão.

Vereador Ricardo Piorino

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou através
do Requerimento 700/2013, a
construção de um Laboratório
de Análises Clínicas no bairro
do Araretama, com o objetivo
de atender os moradores desta
comunidade e bairros adjacentes.
O pedido foi feito visando
desafogar o atendimento do
laboratório central, este que por
muitas vezes, fica sobrecarregado e devido ao crescimento
populacional se faz necessário
a construção do mesmo, na
intenção de melhorar a qualidade de vida dos moradores
desta região. “Este laboratório
no Araretama possibilitará
uma dinâmica maior para o
atendimento dos pacientes e
ao mesmo tempo melhorias na
qualidade deste atendimento,
devido a descentralização do
laboratório central”, disse Toninho da Farmácia.
EDP Bandeirante
O Vereador Toninho da
Farmácia solicitou através do
Requerimento 703/2013, infor-

Vereador Professor Eric
solicita regularização de
escrituras de imóveis

Felipe César – FC pede
Janio Lerario elogia atitude
implantação de água, esgoto do Prefeito em promover
e iluminação no Shangri-lá
reuniões nos bairros

O vereador Professor Eric
(PR), durante a 9ª Sessão Ordinária, apresentou Indicação de Projeto de Lei ao Executivo, solicitando regularização das escrituras
das casas nos loteamentos sociais
nos bairros Jardim Azeredo, Castolira, Laerte Assumpção, Maricá
e Nova Esperança. De acordo
com o parlamentar, existe uma
lei que proíbe a venda do imóvel
num prazo de 10 anos e a falta de
fiscalização da Prefeitura agrava
a situação. “Pessoas de má-fé
vendem as residências à pessoas
honestas, que não conseguem
emissão das escrituras. É preciso
maior fiscalização por parte do
Executivo. Por isso, elaborei a
Indicação de Projeto de Lei para
que providências urgentes sejam
tomadas”, ressaltou.
Saúde
Usando a Tribuna Livre, o
vereador Professor Eric elaborou

O vereador Felipe César – FC (PMDB) enviou solicitação ao
Executivo para que sejam implantadas rede de água e esgotos, bem
como a instalação de iluminação pública no loteamento Shangri-lá.
De acordo com o vereador, a população deste bairro sofre
com problemas de abastecimento de água, bem como não pos-
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Vereador Professor Eric (PR)

durante

requerimento verbal ao Prefeito,
solicitando convênio médico aos
Servidores Públicos Municipais,
permanentes e os que ocupam
cargos de confiança, nos Poderes
Executivo e Legislativo. “Cuidar
da saúde de nossos servidores é
primordial e, por isso, precisam
contar com plano de saúde adequado, para que tenham acesso
mais rápido a consultas e exames”, destacou.
Inclusão Digital
O vereador Professor Eric
encaminhou ao Executivo, requerimentos solicitando estudos
para implantação do “Programa
Inclusão Digital” no município.
“O objetivo é atender os bairros
Araretama, Moreira César e
toda região Leste, oferecendo
internet gratuita e de qualidade
à população em diferentes pontos, como por exemplo, praças e
rodoviárias. É um tipo de serviço
que certamente será o diferencial
para Pindamonhangaba, pois poderá
atrair empresas e
comércios, além de
levar mais conhecimento e cultura
aos habitantes”. O
vereador Professor
Eric encaminhou
ofícios ao Deputado
Federal Valdemar e
ao Ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo Silva, solicitando, por meio
de emenda parlamentar, a implantação do programa na
cidade.

9ª Sessão Ordinária

Fale com o vereador Professor Eric

Envie sua sugestão para o e-mail:
professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

mações sobre a não entrega das
contas nas Ruas Padre Faustino
Belote Eugênio Fortes Coelho,
Rua Dirce Bueno da Gloria e
Rua Antonio Caetano Júnior,
no bairro do Bosque. “Peço
que a Bandeirante regularize
esse problema o mais rápido
possível, pois muitos moradores
não possuem disponibilidade de
tempo para ter que correr atrás
de suas contas e acabam entrando em débito com a empresa”
enfatizou o vereador.
Liberdade
Toninho da Farmácia solicita também providências dos
Correios a respeito da não entrega das correspondências no
bairro Liberdade. O vereador
solicitou soluções através do
Requerimento 143/2013 e até
o momento o serviço ainda
não foi regularizado. “Peço
que esse problema seja sanado
o mais rápido possível, pois os
moradores do Liberdade estão
passando por muitos problemas
por não receberem suas correspondências em casa”, finalizou
Toninho da Farmácia.

Na sessão do dia 25, o
vereador Magrão apresentou requerimento à empresa
Pioneira Limpeza Urbana
cobrando providências para
solucionar o problema do
“mal cheiro do chorume”,
que vem do lixão, tem causado ardências nos olhos e nal
estar nas vias respiratórias
das pessoas e principalmente por ser altamente nociva
a saúde, tendo em vista que
a comunidade da região está se sentindo prejudicada com esta situação.
Os moradores dos bairros Ouro verde,
Bela Vista, Vista Verde, Campo Alegre,
Parque das Nações e adjacências dizem
que o mal cheiro vem do lixão. Nesta
semana, Magrão verificou a situação da
estação de transbordo do lixo doméstico
e constatou que havia grande acúmulo
de resíduos. Magrão foi muito bem
recebido pelo funcionário do aterro
sanitário, Sr. Mazolla. Ele informou
que o local está com problemas na
drenagem que vem causando o acúmulo
do chorume e o mal cheiro. Porém,
se comprometeu em intensificar os
trabalhos para sanar os problemas. “O
lixão está chegando no limite de sua
capacidade. Por esta razão, em breve
estará mudando de local e beneficiará
os munícipes de vários bairros, principalmente os Bairros do Ouro Verde,
Vista Verde, Bela Vista, Campo Alegre,
Parque das Nações e Adjacências, como
também beneficiará os funcionários
que trabalham no Distrito Industrial”,
enfatiza o vereador Magrão. Com a
coleta seletiva, o lixão que recebia
120 toneladas/dia passou a receber 80
toneladas/dia, uma queda expressiva.
“A coleta seletiva de lixo é de extrema
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Vereador Felipe César - FC

suem rede coletora de esgotos, e ainda falta iluminação pública,
causando problemas de segurança aos moradores. “Este bairro
sofre com problemas de infraestrutura há muito tempo. É dever da
administração municipal providenciar estes serviços essenciais. É
mais qualidade de vida para nossa população, desta forma, peço
ao prefeito que providencie urgentemente estudos visando a implantação de rede de água, esgotos e iluminação pública para os
moradores do Shangri-lá”, destaca o vereador Felipe César – FC.
Rede de Esgoto do Bonsucesso
O vereador Felipe César – FC reitera ao Executivo a extensão
da rede de esgoto do bairro Massaim até o bairro do Bonsucesso.
“Precisamos dar melhores condições de infraestrutura aos nossos
bairros rurais e nossos pedidos visam dar melhores condições ao
homem do campo”, diz o vereador.
Rede de Água e esgoto no Colméia
Outro pedido do vereador Felipe César – FC é que a administração municipal faça a extensão da rede de água e esgotos até o
bairro da Colmeia, através da estrada Jesus Antônio de Miranda, a
estrada do Ribeirão Grande. O vereador justifica que a população
destes bairros rurais necessitam destes benefícios e estão pedindo
há muito tempo.

Fotos: Assessoria do Vereador Magrão/CVP

Visita à GV do Brasil
O vereador Magrão visitou nesta
quinta-feira pela manhã, a empresa GV
do Brasil Indústria e Comércio de Aço,
que pertence ao grupo mexicano Simec.
Ele foi atendido pela Diretora de
RH da empresa, Sheila Amaral e foi
muito bem recebido. Magrão sugeriu
à empresa a priorização dos empregos
para os profissionais do município,
bem como dar oportunidade àqueles
que buscam o primeiro emprego. A
empresa tem data prevista para entrar
em funcionamento entre os meses de
agosto e setembro/2013, gerando em
torno de 700 vagas. “Pindamonhangaba
é uma cidade que busca investir nas
pessoas com cursos profissionalizantes,
através da FATEC, SENAI, ETEC
e, futuramente, com a instalação do
SENAC, haverá mais oportunidades
para as pessoas se qualificarem. Por
isso, sou a favor e vou lutar para que
o nosso município invista na educação
e cursos profissionalizantes. Quanto
mais o munícipe estiver preparado,
maiores serão as chances de conseguir
um bom emprego”, disse Magrão.
Diretora
vereador

de RH, Sheila Amaral
Magrão

e o

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644 2263 ou 3644 2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) está bastante
otimista com a iniciativa do
atual prefeito em promover
reuniões de trabalho com os
moradores dos bairros de
Pindamonhangaba.
Na terça-feira, dia 19, o
Prefeito Vito Ardito e seus
Secretários e assessores participaram de uma reunião no
Jardim Regina. Estiveram no
Centro Comunitário do bairro
aproximadamente 100 pessoas
do Jardim Regina e bairros
adjacentes. O vereador Janio
disse que “é muito importante
a busca de aproximação do
prefeito e todo o seu secretariado com a comunidade”. A
comunidade do Jardim Regina
elencou como principal obra
no bairro, a construção de uma
creche. Janio salientou que
“a Prefeitura já iniciou vários
trabalhos solicitados através
destas reuniões. A presença
dos moradores nestas reuniões
facilitam o trabalho do ExeDiretoria de Comunicação/CVP

cutivo, pois as sugestões, as
ideias da população são muito
importantes para melhoria da
cidade”.
Para Janio Lerario, “os
resultados destas reuniões
estão sendo satisfatórios, pois
na agenda do prefeito, há uma
lista de aproximadamente 500
nomes de munícipes querendo falar com o prefeito.
Desta forma, é possível estar
ouvindo e conversando com
os moradores de cada bairro
e priorizando suas principais
reivindicações”.
Janio diz ainda que “os
moradores têm muitas dúvidas
com relação a cada bairro e,
falando diretamente com o
prefeito e seus secretários, é
possível esclarecer e resolver
as necessidades mais urgentes
de cada região”.
O vereador do PSDB argumenta que “por meio destes
encontros de trabalho, o prefeito conseguiu ouvir o que a
população realmente necessita
e pode agora agir de acordo
com as sugestões dos
moradores”. “O prefeito Vito Ardito Lerario
está de parabéns pois
está no caminho certo,
fazendo e muito bem o
papel de representante
do Executivo junto ao
povo que o elegeu”,
finalizou Janio Lerario.

Vereador Janio
Ardito Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador Cal solicita o Dr. Marcos Aurélio
andamento de obras que solicita mutirão de
cirurgias vasculares
se encontram paradas

Martim Cesar solicita
lombadas na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) solicitou ao
Prefeito Vito Ardito, junto a
Secretaria de Obras e Planejamento para que agilize, em caráter
de urgência, algumas obras que se
encontram paradas, principalmente
a obra da rua Bicudo Leme, no
centro da cidade que prejudica os
pedestres. Cal pede também que
seja desapropriado o quanto antes
as duas casas, o que possibilitará o
alargamento dessa rua.
E na área da saúde, ele está
cobrando o termínio das obras
da UBS do Ipê II e Araretama.
Páscoa
Nos dias de quaresma, em

O vereador Martim Cesar
(DEM) solicitou ao Executivo
estudos e providências para
que seja confeccionada uma
faixa de pedestre elevada, com
lombada, próximos aos pontos
de ônibus na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
mais precisamente em frente
à Faculdade Anhanguera, ao
Cootepi, Academia da Melhor
Idade, entrada do bairro Ouro
Verde e próximo à antiga
lombada eletrônica. “Esta via
tem movimento intenso de
veículos, o que dificulta a travessia de pedestres”, justifica
o vereador.
Iluminação
Pública
O vereador Martim Cesar
enviou solicitação a administração municipal pedido de
estudos visando providências
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Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), em
contínua luta para melhorar
a saúde e a qualidade de vida
dos habitantes de Pindamonhangaba, apresentou durante
a Sessão Ordinária do dia 18
de março, o requerimento de
nº 630/2013, que solicita ao
Senhor Prefeito Municipal,
de forma regimental, estudos
e providências junto ao departamento competente para
a realização de um mutirão
de cirurgias vasculares (especificamente para o tratamento
de varizes).
Este requerimento tem extrema importância pois existe
uma enorme fila com mais de
700 pacientes que aguardam
a realização destas cirurgias
no município.
Vereador José Carlos Gomes - Cal

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Professor Osvaldo
pede melhorias no
PA de Moreira César
O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) esteve no último
dia 15, em visita ao Pronto
Atendimento do distrito de
Moreira César, onde ouviu
e constatou algumas irregularidades e reclamações
que vem ocorrendo no posto
de saúde.
O vereador Professor
Osvaldo conheceu as dependências do PA, onde
observou a falta de arcondicionado em algumas

Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Roderley Miotto
realiza reunião no
bairro do Crispim
Assessoria do Vereador Roderley Miotto/CVP

salas, bancos inadequados
para os pacientes, falta de
suportes adequados para
pendurar os soros, suportes enferrujados, e outras
pendências inadequadas.
O Professor solicitou em
requerimento à Prefeitura,
para melhorias do local.
“Estarei visitando outras
unidades de saúde da cidade
para averiguar as reclamações dos munícipes.”
disse o vereador Professor
Osvaldo.
Diretoria de Comunicação/CVP

As varizes, que são veias
dilatadas e tortuosas que se
desenvolvem abaixo da pele,
podem ocasionar queimação
nas pernas e plantas dos pés,
inchaço, prurido e câimbras e,
quando não são tratadas, podem progredir e desenvolver
severas complicações, como
tromboses, hemorragias e úlceras. A demora no tratamento
pode piorar e prejudicar ainda
mais a saúde destes munícipes
que aguardam a cirurgia vascular. “Precisamos agilizar
ao máximo o atendimento
aos pacientes pois a demora
do tratamento pode agravar o
quadro de saúde e ocasionar
complicações sérias. A saúde
dos cidadãos deve ser sempre
prioridade”, enfatizou o Dr.
Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara autoriza concessão
de verbas para entidades
de Pindamonhangaba
Recursos financeiros somam mais de R$ 890.000,00 e

Na

foto, moradores do bairro

Crispim

em reunião com o vereador

Roderley Miotto

os problemas para o nosso
prefeito, e juntos conseguirmos fazer uma cidade
cada vez melhor para se
viver”, explica o vereador
Roderley Miotto.
As reuniões serão realizadas, cada mês, em
um bairro diferente de
Pindamonhangaba com
o objetivo de levar melhorias para a região.
O vereador Roderley Miotto deixa aberto o seu gabinete para auxiliar a população no que for preciso. O
contato pode ser feito pelos
telefones 3644-22261 ou
3644-2262 ou pelo e-mail
roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br.

Fale com o vereador:

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Martim Cesar

deverão beneficiar projetos de 9 entidades do município

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) realizou
na última sexta-feira (22)
uma reunião com a população do bairro do Crispim
para saber dos problemas
do local e levá-los ao prefeito Vito Ardito (PSDB).
Durante a reunião foram
discutidos assuntos como:
limpeza, saúde, educação
e segurança pública do
bairro. O vereador fez os
requerimentos e encaminhou às áreas responsáveis, para que os problemas
possam ser resolvidos.
“Durante a campanha,
prometi que faria essas
reuniões. Meu intuito é
ajudar a população a levar

Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão

no sentido de que seja feita
a manutenção da iluminação
pública na Estrada Municipal
Cláudio Macedo, no bairro
Graminha. “A falta de iluminação adequada tem causado
muitos transtornos, colocando
em risco a segurança dos moradores”, comenta o Vereador.
Residencial Lessa
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Poder Executivo,
estudos visando a construção
de uma galeria de águas pluviais e boca de lobo, na avenida Antônio Cozzi, na altura do
nº 762, no Residencial Lessa.
De acordo com o vereador,
neste período de muitas chuvas ocorre inundação no leito
carroçável desta via, formando
uma lâmina d’água, dificultando a saída de águas pluviais
das residencias.
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que a Semana Santa se aproxima, Cal está desejando a todos
que tenham uma boa páscoa e
que cada pessoa possa se reunir
com a família e desfrutar esse
momento para renovar a fé, a
paz, a esperança e, principalmente, o amor.
Caminhada
do Silêncio
O vereador Cal convida
a todos para participarem da
caminhada do silêncio que será
realizada no dia 29 de março,
saindo da Igreja do Salesiano
às 6 horas em direção a Igreja
de São Benedito, no bairro Vila
São Benedito.

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

A 9ª sessão ordinária realizada
nesta segunda-feira, dia 25, no plenário da Câmara de Pindamonhangaba
apresentou um saldo positivo com a
análise, discussão e aprovação de 5
Projetos de Lei.
Incluído na Ordem do Dia com
as assinaturas regimentais, o Projeto
de Lei nº 38/2013, da Prefeitura, que
“autoriza o Executivo a conceder
subvenção às entidades que específica
no exercício de 2013” foi aprovado
por 10 a zero. Com isso, foram beneficiados com recursos financeiros
de aproximadamente R$ 890.000,00,
13 projetos sociais e educacionais de
9 entidades da cidade.
Crédito Adicional
O Projeto de Lei nº 37/2013, do
Executivo, que trata da “abertura
de Crédito Adicional Suplementar”
no valor de R$ 360.000,00 para a
Secretaria de Saúde e Assistência
Social também foi aprovado por unanimidade. O dinheiro será usado para
aquisição de equipamentos e materiais
permanentes e terá sua cobertura garantida pelo Fundo Municipal
de Saúde, do Governo do
Estado de São Paulo.
Esquadrão Vida
O Projeto de Lei nº
41/2013 que “altera dispositivo da Lei nº 4.302, de 08 de
junho de 2005, que autoriza o
Executivo a celebrar convênio
com a entidade ESQUA-

DRÃO VIDA, visando a recuperação
de dependentes químicos e de prevenção do uso de drogas com recursos
oriundos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente,
a fim de atender as pessoas carentes
portadoras deste tipo de dependência”
foi aprovado por 10 a zero. A alteração
proposta diz respeito ao número de
atendimentos de pessoas indicadas
pela Prefeitura. Inicialmente era de
10 dependentes. Em 2007, passou
para 20 e, em 2010, o número subiu
para 25. Pelo novo projeto aprovado,
o atendimento passará de 25 (vinte e
cinco) para 30 (trinta) pessoas. Outra
alteração – constante do artigo 3º da
Lei 4.302/2005 – é relacionada aos
recursos financeiros. Originalmente,
a Lei previa recursos de R$ 2.200,00
– alterada em 2007 para R$ 6.000,00
– e, com a aprovação desta nova
Lei, os recursos tiveram acréscimo
e serão, a partir de agora, no valor
de R$ 12.000,00, com reajuste anual
pelo índice IPC-FIPE.
Diretoria de Comunicação/CVP

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse:

www.camarapinda.sp.gov.br
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Tribuna do Norte
Mazzaropi em Cena

‘Mazzaropi em Cena’ terá atrações
gratuitas em vários pontos da cidade
Divulgação

O cineasta Amácio
Mazzaropi, em cena do
ﬁlme “O corinthiano”

Prefeitura prorroga cadastro
de artistas na Cultura
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba prorrogou, para
até o dia 12 de abril, o prazo
para cadastro de artistas no
Departamento de Cultura. A
prorrogação foi necessária
devido ao prazo para agendamento na Sutaco (Superintendência do Trabalho
Artesanal nas Comunidades,
ligada ao Governo do Estado) e também aos feriados da
Semana Santa.
Durante todos os dias de
cadastro, o Departamento
de Cultura tem estado bastante movimentado, com a
presença dos artistas da cidade se cadastrando e também atualizando seus dados.
Até o início desta semana,
mais de 200 artistas já haviam comparecido ao departamento.
Mesmo aqueles que já são
cadastrados, devem procurar
a Cultura para a atualização
de seus dados. As categorias
existentes são as seguintes:
Artesanato, Artes Plásticas

- Pintura e Escultura, Culinária Regional, Grupos Folclóricos, Fotograﬁa e Vídeo,
Literatura, Músicos, Artes
Cênicas – Teatro, Animador,
Palhaços, Mágicos, Contador
de história, Locutor e Oﬁcineiros (aqueles habilitados a
ministrar cursos e oﬁcinas).
As inscrições devem ser
realizadas de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14
às 16 horas, no Departamento
de Cultura, rua Dr. Campos
Salles, 530, São Benedito.
São documentos necessários
para efetuar a inscrição: duas
fotos 3x4, xerox do RG e
CPF, e comprovante de residência.
Para inscrição como “oﬁcineiro” (o proﬁssional que
ministra oﬁcinas e cursos)
será necessário apresentar,
também: certiﬁcado de curso
de graduação; cursos especíﬁcos da área; portfólio de atuação (período de atuação na
área e premiações obtidas); e,
no caso de artesanato, foto do
produto ﬁnal a ser ensinado.

Cantora de Pinda lança
CD gospel infantil
AIANDRA ALVES MARIANO
A cantora Aline Nascimento, de Pindamonhangaba, lança, na sexta-feira (29),
o CD gospel infantil “Aline
For Kids volume 2”.
Com cinco anos de carreira, este é o segundo trabalho da cantora direcionado
para o público infantil. “O
primeiro CD foi lançado há
dois anos e de lá para cá, Aline viajou por todo o Brasil
e alguns países da América
do Sul divulgando seu trabalho. Recentemente, a cantora
reuniu 15 mil crianças num
evento em Recife (PE).
O DVD Aline Nascimento & Cia também será lançado em breve.
Com produção musical
de Diogo Peres, o CD conta
com músicos da cidade. “Todos os músicos são de Pinda
e o back vocal é formado por
crianças também de Pinda,

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Em abril, Pindamonhangaba comemora a vida e a
obra do cineasta Amácio Mazzaropi que, em 2013, completaria 101 anos. E quem
ganha é a população.
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação e Cultura e do Departamento de
Cultura, realiza, a partir do
dia 7 de abril, o evento “Mazzaropi em Cena”. As atrações serão todas gratuitas.
A programação será aberta com o Domingão Sertanejo, no Espaço Cultural
Luiz Carlos Cardoso, no dia
7, a partir das 9 horas. De 8
a 30, serão realizadas duas
exposições: “Filme em Car-

Divulgação

Aline Nascimento

que frequentam a mesma
igreja que eu”, destacou ela.
O lançamento do álbum
será a partir das 19 horas,
com entrada franca, no templo sede da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Ministério Belém, na rua Cônego
Tobias, 168, Alto do Tabaú.

taz – Amácio Mazzaropi”,
no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina; e “Viva Mazzaropi – um artista brasileiríssimo”, no saguão da Prefeitura. A tradicional cantoria
no túmulo do Mazzaropi será
realizada no dia 14 de abril,
das 8h30 às 12 horas, no Cemitério Municipal de Pindamonhangaba.
O “Mazzaropi em Cena”
está sendo organizado pelo
Departamento de Cultura
da Prefeitura, e tem parceria
com o Museu Mazzaropi e o
Instituto Mazzaropi, proprietário dos direitos autorais do
cineasta e que cedeu todo o
material para as exposições,
como cartazes de cinema, peças e utensílios utilizados em
ﬁlmes e na vida pessoal do
homenageado.

O Cineasta
Amácio Mazzaropi
nasceu em 9 de abril
de 1912, em São
Paulo e veio ainda
pequeno, com os
pais, para o Vale do
Paraíba, região onde
vivia a família de sua
mãe. Ao longo de sua
carreira, atuou no
circo, rádio, televisão
e cinema, onde fez
32 ﬁlmes, deixando
a 33ª película sem
ﬁnalização.
Morreu aos 69 anos
de idade, vítima de
câncer na medula,
em São Paulo.
Foi enterrado em
Pindamonhangaba, no
mesmo cemitério onde
seu pai já repousava.

Castolira e Araretama recebem projeto ‘Cria Cores’
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O projeto “Cria Cores”
se apresentou em Pindamonhangaba, para as crianças
do Castolira e do Araretama. Devido às chuvas que
caíram na segunda-feira
(25), as apresentações que
estavam marcadas para as
19 horas foram realizadas
na manhã e tarde de terça-feira (26), no Castolira. No
Araretama, devido à chuva,
que impediu a apresentação
do teatro de bonecos, na
terça à noite, a equipe realizou uma brincadeira com as
crianças presentes à praça
de eventos.
O projeto teve início em
São Caetano do Sul, no dia 7
de março, e foi encerrado em
Pindamonhangaba. Passou
também por São Paulo, Cotia, Sorocaba, Araçariguama,
Pirituba, Guarulhos, Mogi
das Cruzes e São José dos
Campos. No total, foram 20
apresentações realizadas pelo
grupo Grumauc, gratuitas e
abertas ao público.

Maria Fernanda Munhoz

Brincadeira de roda do projeto “Cria Cores” com as crianças no Araretama

A intenção do “Cria Cores” foi a criação de uma casa
teatral itinerante, num caminhão baú adaptado como teatro, com palco, equipamentos
de som, luz e camarim.
O projeto foi realizado

pela Direção Cultura e trazido para Pinda pela Gerdau. A
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura,
apoiou a realização do projeto na cidade, de acordo com

as exigências técnicas necessárias.
Além de teatro de bonecos, a Prefeitura pretende levar as mais variadas formas
de arte para perto da população de toda a cidade.

Segundo Caderno

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, quinta-feira, 28 de março de 2013

Duas mil casas sociais devem ser
construídas em Pindamonhangaba
Daniela Gonçalves
Por meio do Programa
Casa Paulista, Pindamonhangaba receberá a construção
de aproximadamente duas
mil casas para o município.
Esse programa, criado pelo

Governo do Estado, visa
ampliar o Programa Minha
Casa Minha Vida e tornará
possível a construção de novas moradias no estado para
pessoas com renda de até
R$1.600.

A liberação das unidades
habitacionais foi viabilizada em uma reunião do prefeito de Pindamonhangaba
Vito Ardito Lerario com o
deputado federal Silvio Torres, o coordenador regional
Juliana Rosa

Prefeito Vito Ardito Lerario recebeu diretoria da Caixa Econômica Federal

do CDHU, Francisco Vieira
(Chesco) e os secretários de
Governo e de Habitação da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
Caixa Econômica Federal
Após a adesão ao Programa Casa Paulista, o chefe
do Executivo de Pindamonhangaba, se reuniu com o
gerente regional da Caixa
Econômica Federal, Gustavo Sampaio, e a gerente da
agência de Pindamonhangaba, Mércia Belkis da Silva
Rangel, para discutir um planejamento para a construção
das moradias.
A reunião discutiu as formas e os critérios de financiamento para o programa, além
de apontar como prioridade
para Pindamonhangaba a
construção de casas nos bairros: Moreira César, Araretama e Feital.
Os interessados em se beneficiar no Programa Casa
Paulista podem se dirigir à
Secretaria de Habitação da
prefeitura para se cadastrar ou
obter outras informações pelo
telefone (12) 3644- 5231.

Palacete 10 de Julho recebe inspeção do Condephaat
Cintia Camargo
Pindamonhangaba
recebeu, na última semana, a
visita técnica da arquiteta
Luciana Sakayemura, do
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
(Condephaat) para uma inspeção nas obras de restauro
no prédio do Palacete 10
de Julho. A arquiteta estava
acompanhada pelo diretor
de patrimônio histórico, en-

‘Ramos’ tem nova
rede de esgoto
e de galerias
A rua Abel José de Campos, no loteamento
Ramos, no Distrito de Moreira César, está
recebendo mais infraestrutura com a nova
rede de esgoto da Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo).
O local também contará com reparos na
galeria de águas pluviais e substituição
do ramal de captação de água das chuvas,
obras essas executadas pela Prefeitura de
Pindamonhangaba. Com os trabalhos, os
moradores não terão mais problemas com
captação de água e com enchentes.

Juliana Rosa

genheiros e arquitetos da Secretaria de Planejamento da
Prefeitura.
A inspeção foi realizada
a pedido do prefeito Vito Ardito para tomar conhecimento das obras de restauração
aprovados pelo conselho.
Além de visitar o palacete, a arquiteta visitou a Igreja
de São José e o prédio da antiga Câmara de Vereadores,
prédios também tombados
pelo Condephaat.

Crianças recebem aula
sobre segurança no trânsito

Juliana Rosa

Palacete foi construído no século XIX

Novas visitas às obras acontecerão este ano
Restauração - O projeto prevê a construção de um centro cultural e histórico no prédio erguido em meados do
século XIX para ser residência do Barão de Itapeva, grande
nome da elite cafeeira do Brasil. A restauração contou com
o apoio das empresas Novelis do Brasil, Tenaris Confab e
Sabesp, através da lei Rouanet. O palacete serviu de sede
para a Prefeitura de Pinda até 2007, quando o município
iniciou o processo de restauro para transformação do antigo prédio em um centro de memória e cultura.
Arquiteta fará inspeção no Palacete 10 de Julho

Estradas rurais ficam mais seguras

Odirley Pereira
A estrada da Pedreira
Anhanguera recebeu na última
semana obras de reparo, com a
remoção de terra, mato e galhos
de árvores, além de terraplanagem, drenagem e alargamento
de um trecho da via – facilitando a passagem de automóveis
e deixando o local mais seguro
às pessoas. A estrada havia sido
danificada pelas chuvas e teve
quedas de barreiras.
A estrada é um importante acesso a vários pontos
rurais da cidade, incluindo o
acampamento Puma, Pedreira Anhanguera, pesqueiros,
bairro do Pau D’alho, ligando às Oliveiras, bairro do

Obras garantem saneamento e evitam enchentes

Odirley Pereira
As crianças de Pindamonhangaba estão recebendo
aulas de segurança no trânsito, principalmente sobre a
utilização correta de bicicletas nas ruas e avenidas da cidade.
Os trabalhos são realizados em vários locais e contam com a participação de
grupos com até 50 crianças.
Na quarta-feira (27),
a equipe de Educação no
Trânsito da Prefeitura visitou a base da Polícia Militar, no Vale das Acácias,
em Moreira César, e orientou aproximadamente 40
alunos do projeto Parceiros
do Amanhã. O uso da bicicleta foi o principal tema
abordado pelos agentes de
trânsito, que simularam situações que podem ocorrer
no dia a dia.
No dia 16 de março, as
ações educativas de trânsito
aconteceram na praça Parque

Ipê (em frente ao Cemitério
Municipal) com cerca de 30
crianças que brincavam no
local. A atividade faz parte
do projeto Cidade Mirim – da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
Com o projeto, agentes de
trânsito demarcam uma área
que simula uma cidade e as
crianças aprendem sobre leis
de trânsito.
Olhar os dois lados para
atravessar a rua, andar na
faixa de pedestre, usar ciclovias e respeitar os semáforos
fazem parte dos itens ensinados no Cidade Mirim.
A próxima aula será marcada para o segundo sábado
de abril, com os trabalhos
sendo realizados no período
da tarde. Sobre as atividades
em Moreira César, o Departamento de Trânsito informou que está analisando o
cronograma de 2013 para
incluir definitivamente o distrito na programação.

Divulgação

Divulgação

Alargamento vai facilitar tráfego na estrada da Pedreira Anhanguera

Rodeio e contornando para o
Piracuama.
‘Oliveiras’ e ‘Monte
Tabor’ são liberadas
Nas estradas, das Oliveiras

e Monte Tabor, a Prefeitura
também removeu barreiras e
fez novas intervenções para
escoamento de água no início
desta semana. A situação da es-

trada das Oliveiras foi resolvida
no mesmo dia, com a remoção
de quatro barreiras. Na Monte
Tabor, a previsão é liberar totalmente a via ainda esta semana.

Agente do trânsito observa desenhos de alunos
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SANDÁLIA DA HUMILDADE!
Coitado do até então Cardeal D. Jorge Bergoglio! Assim que foi aclamado (isto é, antes, ainda, de ser Francisco), querendo desanuviar o clima de animosidade que
sempre existiu entre brasileiros e argentinos, ao dirigir-se
à sacada, para saudar o povo, quebrou pela primeira vez
o protocolo, levando consigo o cardeal brasileiro D. Cláudio Humes que o apoiara desde o início e, inclusive, o
inspirou na escolha do nome a ser adotado.
Será mesmo que D. Cláudio o apoiou firmemente ou apenas queria ver o pobre “hermano” numa saia justa danada?
Sim, porque a igreja católica vive momentos muitos difíceis,
com tantas tentativas de mudanças, sendo a mais grave, a
que tenta desestabilizar os sólidos conceitos de “Família”.
Papa Francisco passará, não tenho dúvida, por turbulências dos mais diversos níveis de periculosidade. A
torcida é para que o Mundo realmente adquira uma condição mais sustentável, porém, para eliminar tantas nuvens
negras, só mesmo uma luz do mais divino calibre.
O que me faz lembrar aquela máxima de um dos impagáveis quadros de Jô Soares, em que alguém, alegando querer ajudar o amigo, só faz colocá-lo em terríveis
situações, ao que o “supostamente favorecido” retrucava:
“Mui amigo”!
A ausência de Deus nos corações das pessoas mina
os sentimentos de fraternidade, respeito, tolerância...
Destrói a sensibilidade. E, principalmente, alimenta a vaidade, o egoísmo, a inveja, o rancor. Não estou dizendo
nada de novo. Todos nós já sabemos disso.
Em assim sendo... Muito boa sorte, Papa Francisco!
Primeiro ato de Francisco,
pra salvar a Humanidade:
povoar as “áreas de risco”
com sandálias da humildade!
Que Deus lhe mostre os caminhos
que levem à salvação:
a multidão dos sozinhos
perdeu-se na... multidão...
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br - (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

P O R T A R I A Nº 037/2013
Nomeia Assessor Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º - Nomear DANIELA APARECIDA BAIRROS para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR
NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos
termos das Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário de R$1.545,83 (um mil quinhentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos, devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de
segunda a sexta-feira, a partir do dia 02 de abril de 2013.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente			
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

P O R T A R I A Nº 038/ 2013.
Dispõe sobre exoneração de servidora.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art.1º - A servidora RÔMULA MARIA SOARES é exonerada, a pedido, do emprego de DIRETORA
DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, do quadro de pessoal em comissão da Câmara
de Pindamonhangaba em 31 de março de 2013.
Parágrafo único - Esta servidora é automaticamente reconduzida ao cargo de COORDENADORA
TÉCNICO-LEGISLATIVA, do quadro de pessoal de provimento efetivo da Câmara de
Pindamonhangaba, regido pela Lei 1.225/71 e posteriores.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente			
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

P O R T A R I A Nº 039/2013.
Nomeia Diretora de Recursos Humanos.
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS, ocupante do emprego permanente de
Assistente Legislativo para o emprego de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos das
Leis nº 5.183 de 18 de abril de 2011 e posteriores, a partir do dia 01 de abril de 2013.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador MARTIM CESAR
Vereador RODERLEY MIOTTO
1 º Vice-Presidente			
2º Vice-Presidente
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

PARA REFLETIR
“OUVISTES QUE FOI DITO: Amarás ao teu próximo, e odiarás
ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai aos vossos inimigos,
e orai pelos que vos perseguem...” – Jesus Cristo, no Sermão da
Montanha (você conhece algum cristão que faz isso? Não? Pois
nem eu...)
Na cruz da tua saudade
definho, aos poucos pereço;
tão pouca felicidade
compensou tão alto preço?
O PAPA DISSE à presidente Dilma durante sua despedida do
Vaticano: - Que o Criador a acompanhe! E ela respondeu: - Pode
ficar tranquilo, o Lula está sempre comigo...
SABE POR QUE os judeus perambularam durante 40 anos
pelo deserto? É que um deles perdeu uma moedinha de dez centavos e gritou: - Quem achar pode ficar com ela...
UM CRISTÃO, UM MUÇULMANO e um ateu estavam jantando, quando acabou a luz. O cristão fez uma prece: - Ó Senhor,
em sua onipotência... traga a luz de volta! Amém. Continuou
escuro. O islamita diz em voz alta:- Alá é grande! Louvado seja!
Dá-nos luz! E a luz acendeu! Nisso o ateu disse:- Tudo OK, gente... já troquei a lâmpada!
ROMA me lembra o cristão
em duras provas de dor...
Curioso que, na inversão,
vem a mensagem... AMOR!
PÉROLAS JUDICIAIS: Certa vez, em um processo, um oficial
de justiça mandou constar nos autos: “foi apreendido também,
no local do crime, um crucifixo da marca INRI...”
SE JESUS VOLTASSE hoje e fizesse novamente o milagre da
multiplicação dos pães, seria processado pelos donos de padaria... por concorrência desleal!
TESTE CULTURAL: Quem dominou o mundo durante vários
séculos foi o Império Ro... ( ) primo, ( ) sobrinho, ( ) irmão,
ou ( ) mano?
No banco, os ricos judeus
guardam seus fundos de graça,
e os pobres só põem os seus
“fundos”... no banco da praça!
NO INÍCIO DEUS disse:- Faça-se a luz! Aí apareceu o diabo
e disse:- Faça-se a Bandeirante Energia... e aproveitou a já fez
também a Telefônica, a Net, a Claro, etc...
JESUS DISSE à multidão que ameaçava linchar a pecadora:Aquele que nunca errou que atire a primeira pedra. Aí um soldado romano português lascou um tijolo em cheio na cabeça da
moça. Jesus então perguntou:- Você nunca errou, irmão? E ele:
- Dessa distância, nunca errei...
EVITE A DENGUE: Se você é mulher bonita e boa, não saia
de minissaia e decote, porque isto faz juntar água na boca dos
marmanjos...
Eu amar, sem ser amado,
a um calvário me conduz:
sinto-me em você pregado,
como se fosse uma cruz...
TESTE DE VESTIBULAR: Para que time torcia o imperador
Nero? ( ) Fluminense, ( ) Vasco da Gama, ( ) Mengão, ou ( )
Botafogo em Roma?
VESTIBULAR: O rei dos Judeus que construiu um enorme
templo se chamava Salo... ( ) Pé, ( ) Braço, ( ) Perna, ou ( ) Mão?
VI UMA EX-NAMORADA na festa de São Benedito, há alguns
anos, abraçada com outro cara, minha vingança foi maligna e na
hora compus esta trova em homenagem a ela:
Se outro hoje “faz a festa”,
eu só abraço o travesseiro,
e o consolo que me resta
é que já fui seu “festeiro”...
AULA DE HEBRÁICO: “Pentecostal” era uma pente usado pelos antigos judeus para coçarem as costas...
DIZEM A HISTÓRIA QUE O GENERAL voltou a Roma após mais
uma guerra, viu a mulher com uma sorriso de satisfação e indagou:- Por acaso andaste, outra vez, dando a César o que não é
de César?
PARA REFLETIR:- Se você é capaz de sorrir quando tudo deu
errado, certamente é porque já descobriu em quem jogar a culpa!
Todos temos, Ó meu Deus,
um Judas, tal qual Jesus,
ajudando os fariseus
a nos pregar numa cruz...
NA AULA DE RELIGIÃO a professora pergunta à loirinha o que
é Purgatório, e ela responde:- É um lugar onde ficam as almas
impuras, sendo mordidas por purgas...
TESTE CULTURAL: O rei dos judeus na época de Cristo se
chamava He... ( ) Faça um rolê, ( ) Dê uma girada, ( ) Gires, ou
( ) Rodes?
REI SALOMÃO era chamado de “Rei Sábio”. Será por que tinha 400 mulheres? Não sei não... é sábio ter têm 400 sogras e
pelo menos uns 800 cunhados?
FALANDO SÉRIO: No último exame do Enem (avaliação dos
estudantes para ganhar bolsa em faculdade), um dos candidatos
escreveu uma receito de Miojo e outro escreveu o Hino do Palmeiras. Pior que ambos ganharam nota maior que 500 e foram
aprovados. Esse é futuro do Brasil...
TROVA DO ALÉM
Muitas vezes tenho visto
maioria para trás:
a massa, julgando o Cristo,
deu razão a Barrabás!
Henrique de Macedo - do livro “Trovadores do Além”,
de espíritos diversos, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.
MOTIVO DO MILAGRE
O turista visitava a Terra Santa, perguntou quando custava o passeio de barco no Mar da Galiléia, o barqueiro disse R$ 1.000,000
por pessoa”, o turista protestou: - Caramba, mas é muito caro,
moço! E o barqueiro disse: - Mas esse é o mar onde Jesus andou sobre as águas. E o turista: - Também pudera, né... com esse preço...

“SOU PÁSSARO DE FOGO que canta ao teu ouvido, vou ganhar esse jogo te amando feito um louco, quero teu amor bandido...
“ – Paula Fernandes
ATENÇÃO – Divulgue gratuitamente sua programação pelo e-mail: joao.ouverney@terra.com.br
ALOHA MUSIC HALL Taubaté – 28/3 (quinta) – Boka Loka e BandAbala. À venda: Neto Jeans (Pinda). Tel (12) 9145-1212 e 88258911. Estrada Nova Tremembé/Taubaté
ARENA 101 Pinda – 30/3 – Velório do Boi. Zé Rubens & Guilherme, BandAbala e Dj Mayara Leme. Churrasco à vontade. 31/3
(domingo, véspera de feriado) – Noite do carro cheio, só o motorista paga. Diego & Juan. Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900,
ou Rod. Pres. Dutra, km 101. www.arena101.com.br. Tel (12) 34247676. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará – QUINTA-FEIRA –28/3 – Não haverá baile devido à Semana Santa. DOMINGO
– 30/3 (Sábado) – Baile de Aleluia. Banda Clave de Sol (RJ). Ingressos: R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812
BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera
de feriados, 18h. Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura
Brasil). Funciona de terça e domingo a partir das 17h
BARRACAO DO FORRÓ Taubaté - Quinta do funk toda quinta-feira. Djs Matarazzo, San e Ticão. Elas vip até 0h30, após R$ 5. Eles
R$ 10, após 15. Tel (12) 8145-5482 e 9182-3929
CAÇAPAVA – 30 e 31/3 (sábado e domingo) – Encontro de Cowboys e Violeiros. Bailão, barracas, estacionamento, rodeio (inscrições 9773-0584), Festival de Viola Regional (inscrições 9633-3691)
CASARÃO ROSEIRA – 28/3 (quinta) – Banda ao vivo e Dj Digão.
Pista Mix. 3 ambientes.11/4/ - Forró universitário. Estrada Roseira-Aparecida
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 30/3 (sábado) – Carnaleluia. Grupos Doce Encontro e Samprazer. www.cervejariadogordo.
com.br.
CHICKEN BEER Tremembé – 28/3 (quinta) – Sertanejo universitário. Banda Brete. Mulher vip até 0h. 30/3 (sábado) – Balada Facebook. Banda Arena. Cadastre-se no Face e tenha desconto de 50%,
homem e mulher. www.chickenbeer.com.br/ Av. Luiz Gonzaga das
Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda - Realiza um baile
dia 1º de abril (segunda-feira, feriado de São Benedito), às 20h, no
Recinto de Eventos São Vito, de Moreira César. Veja mais detalhes
no último tópico desta coluna
CLUBE DO LAZER Taubaté - QUARTA-FEIRA – 27/3 – Kubanakan (SP). DOMINGO - 29/3 – Premium (SP). Traje esporte fino.
Tel. 3633-5389/3011-0400. E-mails: odirfreire@sieps.com.br
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira – Baile forró e funk todo sábado
23h. Homem R$ 15,00 e mulher R$ 8,00. Estrada Roseira-Aparecida
CONEXÃO SHOW Aparecida – 30/3 (sábado) – Pagode ao vivo,
sertanejo e forró. 24/3 (domingo) – Mc Magrinho. Av. Itaguassu, 4.285
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé - MARÇO – 30/3 – Pedro
Romano. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão
(Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h
CROZARIOL Tremembé – 29/3 (sexta 23h) – Mega Noite do Adesivo Banda Dallas e Rafinha Acústico. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava – 28/3 (quinta –
véspera de feriado) – Warm Up Festival. Aquarium Edition. Mad Clube, Raul Vox, Para Normal Atack, Raul Boesel e Dj Alex Cristiano.
29/3 (sexta) – Bruno Di Marco & Cristiano, e Banda Brete. 30/3 (sábado) – Talis & Welinton. www.estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda – O show de Paula Fernandes foi cancelado. A Produção informa que haverá devolução a quem comprou
ingresso, no dia 15 de abril, na Ferroviária.
FERROVIÁRIA Pinda – 20/04 (sábado) – Baile de aniversário de
83 anos do clube. Multi Band Show
GALPÃO FEST Quiririm – 31/3 – Especial Mulheres. Eliana de
Lima, Laura do Cavaco, Preto Cor Preta. 2º Samba da Nona com macarronada. R$ 25. Rua Granadeiro Guimarães, 1.385. Tel (12) 97031261, 9165-0966 e 8114-5220
KAIPIRÃO Guará – 30/3 (sábado) – Banda de Forró ao vivo e
funk (Alien) todo sábado. Homem R$ 15 e mulher R$ 10. À margem
da Via Dutra, logo após o Posto Grall (sentido Rio-SP)
MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté – 29/3 (sábado) – Banda Turne. Double de tequila até 0h30. Tel (12) 3632-5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.
mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 30/3 (sábado) – Indiana Groove.
Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Quinta – 28/3 – Pagode de
Amigos – Márcio Dilleto. Sexta -28/3 - César e Mycon. Sábado – 30/3
- Dj David Kawakami . Domingo - 31/3 - Pagode de Amigos. Suplema Cor. R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 /
(12) 7814-4029 e (12) 9749-8126.www.pindabar.com
RANCHO DO VALE Caçapava – 30 e 31/3 – domingo e segunda) – Encontro de Cowboys. Festival de Viola Regional. Montaria em
touros. Bailão sertanejo. Estacionamento seguro. Tel (12) 9773-0584
RANCHO SANTA FÉ Aparecida - 29/3 (sexta) – Banda Rodeio.
30/3 (sábado de Aleluia) – 5º Baile Show da Cavalaria de São Benedito. Bandas Na Pegada e Chapéu Brasil. www.ranchostafe.com.br
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 27/3 (quarta, só
esta semana) – Washington dos Teclados. 30/3 (sábado) – Marron
(de São José). Início às 21h. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os
almoços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos
melhores restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
SABAP Guará - 28/3 (quinta, véspera de feriado) – Banda Alpha
Vale. 30/3 (sábado) – Embalos de Sábado Especial. Baile de Aleluia.
Djs tocando as melhores dos anos 70, 80 e 90. Tel (12) 3125-2161
e 3125-2888
UMUARAMA CLUBE Aparecida – 31/3 (domingo 20h) – Tchau
Quaresma. Mcs Lon, e Menor e Pikeno. Mayara Lema especial de
aniversário. www.umuaramaclube.com.br
VIA VALLE SHOW Pinda – Baile funk sexta e sábado (23h). Av.
N. Sra. do Bom Sucesso, em frente à Faculdade Anhanguera
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 28/3 (quinta) – Garotos do Valle.
31/3 (domingo) – Garotos do Valle. Em frente ao Taubaté Shopping
Center
VILLA SERTANEJA São José – SEXTA-FEIRA – 29/3 (sexta) –
Noite da Tequila. Rodrigo & Santa Fé. SÁBADO – 30 /3 – Bonde das
Maravilhas. Grupo Novo Skma. Fazenda Brumado. Tel (12) 39116992
VINIL CLUBE Pinda – 28/3 (quinta, véspera de feriado) – Mayara
Leme especial de aniversário, e Rafinha Acústico. Elas vip na lista
até 1h30. 12/4 (sexta) – Mc Guimê, Mc Muleke & Menor. Mateus e
Dada. Dj Mateus Nyeri White Glove.Elas vip até 0h. Realização: CRT
Produções
DESTAQUE DA SEMANA
O Clube da Vila São Benedito, de Pindamonhangaba , realiza um
baile dia 1º de abril (segunda-feira, feriado de São Benedito), às 20h,
no Recinto de Eventos São Vito, de Moreira César. Depois poderá
continuar aos domingos, dependendo do sucesso que fizer. Clara
Romão convida todos para comparecerem, parte da renda será destinada à reforma do Sindicato da Vila São Benedito, para a volta dos
bailes aos domingos. Ingresso: R$ 13º casal, R$ 7 homem e R$ 6
mulher
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 15 - O Clube)
Lembranças
de
Balthazar de Godoy
Moreira (1898/1969),
conforme série de crônicas escritas por ele
em 1963 neste jornal.
Balthazar
relembra
aquele que fora o mais
antigo clube de Pindamonhangaba. Fundado em
30 maio de 1880, o Clube
Literário e Recreativo, infelizmente, em 2003, teve
sua diretoria e conselhos
dissolvidos e, por falta de
recursos financeiros, interrompeu sua caminhada
histórica. Três anos depois
(2006), o prédio onde se
encontrava estabelecido
na ocasião, na rua Marechal Deodoro, foi adquirido pela Fapi (Faculdade
de
Pindamonhangaba).
O clube figurava entre as
entidades mais antigas de
Pindamonhangaba obedecendo a ordem seguinte:
Corporação Musical Euterpe (1825), Santa Casa
(1863), Clube Literário
(1880), Tribuna do Norte
(1882).
Em suas reminiscências, Balthazar lembra um
tempo em que o clube ainda era realmente literário...
“Uma ou outra pessoa
passava. Alguém entrava
no Clube Literário e Recreativo – um dos primeiros nomes que aprendi a
soletrar, explicando-me
mamãe o que significavam aquelas palavras.
Onde em onde, curioso,
subia os degraus de sua
larga entrada e ficava a
mirar, embevecido a biblioteca, na saleta, entre
o corredor e a salão. Iam
até em cima as estantes
repletas de livros, quase
todos encadernados, coleções de lombadas iguais,
com vinhetas, frisos e inscrições douradas.
Mais tarde, já estudante, quando passava
as férias em Pinda, voltei
muitas vezes àquela casa,
quieto, acolhedor, solene,
o clube tinha qualquer
coisa dos clubes ingleses
do outro século, segundo
deduzi das leituras. Era
um pouso onde os sócios
podiam tranquilizar a
alma e o corpo relaxando-se. Só que não usavam
ainda tal termo com esta
significação. Relaxar-se
era descuidar-se, avacalhar-se.
No salão avultavam as
mesas de bilhar. Jogava-se bilhar, não outro jogo
com mais de três bolas.
Observava o movimento mas não compreendia
o jogo. Do teto pendiam
lampiões belgas.
Mais tarde vistoriei

avidamente os livros da
biblioteca. Boas obras,
pelas quais avaliava-se o
grau de cultura da classe media de Pinda no século passado. Visto que
ninguém dá os seus mais
preciosos livros para uma
biblioteca pública, pois
é incerto o destino que
terão, a gente de Pinda
dos oitocentos, devia ter
contato com muito boas
obras. A coleção de literatura francesa era significativa, prova de que a
língua de Racine e Anatole France não era grega
para os pindenses. Lembro-me de uma coleção
de Revue du Deux Mondes
com gravuras e artigos
das sumidades da época.
E obras de Zola e Vitor
Hugo; e de Pierre Loti e
Guy Maupassant, e Renan e dos clássicos, Moliére e Corneille do qual me
entusiasmei ali, lendo EL
CID que estão hoje exibindo nos cinemas.
Esses tantos e ilustres
livros nos dizem que os
homens e as mulheres
dos sobrados e dos casarões sabiam acompanhar
o que ia além do mundo,
mormente na França de
onde vinham as modas, as
letras, as artes e as convenções sociais. O espírito
da sociedade imperial e
do começo da República,
afirmava-se pelos salões
de Paris. A elite de Pinda
não fugia a regra.
Que fim levaram esses
livros?
O fim de todos os livros das bibliotecas que
deixam de interessar. Ou
não tinham mais razão de
existir numa terra que se
desajustara?”
Sedes do Literário
Segundo Rômulo Campos D’Arace (1954) o primeiro prédio a abrigar o
clube foi um casarão que
ficava na esquina da rua
Monteiro César com a
Fernando Prestes. Quando esse casarão precisou
ser demolido para fazer o
alargamento da Fernando
Prestes, o Literário passou
a ocupar provisoriamente
o sobrado que pertencera
aos Godoy Moreira, a casa
onde ele nascera e que foi
relembrada no início dessas crônicas.
Em 1941, adquiriu a
antiga residência do ex-prefeito de Pinda, Dr.
Benjamin Pinheiro, que
ficava ao lado da praça
Monsenhor
Marcondes
(local agora ocupado por
edifício de apartamentos
e estabelecimentos comerciais). Dali passou a
funcionar, de forma provisória, no prédio do antigo

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal Tribuna do Norte em 1954
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À direita, telhado mais alto, prédio onde funcionou o Clube Literário e Recreativo. Antiga residência de um
dos ex-prefeitos de Pindamonhangaba, o Dr. Benjamin Pinheiro. A casa ficava ao lado da praça Monsenhor
Marcondes (local atualmente ocupado por edifício de apartamentos e estabelecimentos comerciais)

Éden Cinema (atual Caixa Econômica Federal) e,
finalmente, na década de
sessenta, se instalou na
rua Marechal Deodoro,
em terreno adquirido em
1959. Ali, gradativamente,
foi ampliando suas instalações.
No ano 2000, quando
completou 120 anos de
existência, o clube oferecia

aos associados, piscinas,
sauna, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de
areia, área de speare-ball,
ducha escocesa, biblioteca, bar e lanchonete, sala
de TV, sala de judô, salão
de jogos, campo de futebol
soçaite etc.
Dentro de sua programação social realizava
eventos artísticos como

teatro e festivais, além de
cursos, palestras, etc.
O Clube Literário e
Recreativo de Pindamonhangaba foi palco de
acontecimentos memoráveis. Artistas de todo
o Brasil se apresentaram no clube (cantores,
atores e autores). Para o
município, sua existência
foi imprescindível levan-

do-se em conta a falta de
um teatro. As primeiras
edições do Feste (Festival de Teatro Amador) e
do Festil (Festival Estudantil de Teatro) foram
realizadas no quase bissecular Clube Literário,
entidade que surgiu antes dos também extintos,
Éden Cinema, Rádium
Parque, etc.

					

A Voz de Jesus

Na longa estrada da vida
eu vou e volto, eu subo e desço,
eu corro, eu paro, de medo estremeço.
Sinto-me vacilante, incerto
perdido como se estivesse num deserto.

Lembranças
Literárias:
www.idealclick.net

Como um náufrago desgarrado
fico cambaleante e atormentado,
eu grito, eu choro, eu suplico
mas ninguém escuta o meu lamento,
ninguém ajuda-me a sair desse tormento.
As noites são negras e tormentosas,
minh’alma queda chorosa.
Estou só neste mundo,
apenas vagueio pelas ruas como, um
vagabundo...
Até aquele Deus que conheci na infância
deixa-me sufocar em minha incontida ânsia.
Eu corro, eu paro, eu vou, eu volto,
eu choro, eu me revolto.
Quando minhas forças chegam ao fim
e ninguém compadece-se de mim
eis que uma pequenina luz
aparece no recôndito do céu.
Ela vai aumentando, aumentando
e toma a forma de uma cruz.
Minh’alma então já não sente
O angustiante fel.
Uma voz meiga e suave fala-me
ao coração.
Perplexo, derramo lágrimas de emoção.
É uma voz terna e melodiosa que seduz...
...é a voz de Jesus!

Oswaldo Vieira Guimarães,
jornal 7 Dias, 19/8/1965
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Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Em Reais
ATIVO

Nota

CIRCULANTE
Caixa/Banco c/ movimento sem restrição
Caixa/Banco c/ movimento com restrição
Aplicações financeiras sem restrição
Aplicações financeiras com restrição
Convênios a receber – liquido de provisão
Estoques
Outros ativos circulantes

03
04
05

Total do ativo circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

06

TOTAL DO ATIVO

2012

2011

394.712
43.829
26.768.442
259.031
3.924.098
729.053
162.574

582.406
25.742.511
2.656.700
697.222
97.273

32.281.739

29.776.112

748
15.724.696
15.000
15.740.444

748
16.032.705
7.000
16.040.454

48.022.183

45.816.566

SANTA
CASA
DE MISERICÓRDIA
DE são
PINDAMONHANGABA
As notas
explicativas
da Administração
parte integrante das demonstrações financeiras.
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Em Reais

PASSIVO

Nota

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Honorários médicos a pagar
Outras obrigações
Subvenções Governamentais - imobilizado
Subvenções Governamentais à realizar

07
08
09
10
11

2012

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO
				2012 		
5.337.044		
Banco do Brasil S/A			
Santander S/A			
7.300.000		
Caixa Econômica Federal
11.500.000		
Bancos Diversos c/ Renda Pro-Rata
331.398		
Banco Mercantil do Brasil			
2.300.000		
26.768.442
Total			

2011

1.482.496
1.278.110
110.607
1.006.711
133.888
10.000
302.860

1.306.140
1.100.509
90.238
857.913
179.839
10.000
-

Total do passivo circulante

4.324.672

3.544.639

NÃO CIRCULANTE
Provisões para Processos em andamento
Depósitos Judiciais
Subvenções Governamentais - imobilizado
Total do passivo não circulante

458.082
(229.897)
70.000
298.185

279.7964
(174.582)
80.000
185.214

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Reserva de Reavaliação
Superávit/Déficit do Exercício
Total do patrimônio líquido

33.704.423
9.694.903
43.399.326

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

28.442.224
10.093.967
3.550.522
42.086.713

48.022.183

45.816.566

SANTA
CASA
DE MISERICÓRDIA
DE PINDAMONHANGABA
As notas
explicativas
da Administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Em Reais
Nota

2012

2011

Resultado operacional

(7.114.654)
(20.411)
4.889.571
(4.889.571)
2.685.273
(4.449.792)

(10.833.558)

(7.256.570)

4. CONVÊNIOS A RECEBER
					2012 		
2.357.059
SUS				
Unimed de Pindamonhangaba		
853.682		
Saúde Bradesco			
436.028		
Sul América				
322.218		
Samed Fusex			
74.927		
Outras				
31.045		
(150.861)
Provisão para Devedores Duvidosos		
Total líquido				
3.924.098

2011
1.389.757
737.902
357.862
207.188
50.608
31.313
(117.930)
2.656.700

5. ESTOQUES			
					2012 		
31.903
Material Consumo em Geral			
317.222
Drogas e medicamentos		
634		
Material de Higiêne Pessoal		
313.820		
Material Clínico e Cirúrgico
Outros					
65.474		
729.053
Total líquido			

2011
33.800
281.378
15.593
19.301
47.150
697.222

Os bens do ativo Imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou de
construção, acrescidos de reavaliação realizada no ano de 2007.
Taxa

Saldo

anual

31.12.2011

Adições

Baixas

Transf.

31.12.2012

12
12

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

9.621.272
2.200.969
92.852
1.435
101.705
93.708
72.598
4.821
(43.159)
12.146.201

8.695.720
1.353.160
88.301
2.640
120.691
2.600
88.875
1
(38.551)
10.313.438

1.312.613

3.056.868

%

R$

R$

R$

R$

R$

4

13.577.333

-

(17.160)

59.708

13.619.881

Instalações

4

310.361

84.000

-

-

394.361

Equipamentos Hospitalares e de Laboratórios

10

3.288.982

29.800

(29.454 )

-

3.289.328

Móveis e utensílios Hospitalares

10

552.345

292.647

(54.357)

-

790.635

Instrumentos e Aparelhos hospitalares

10

184.110

3.900

(573)

-

187.437

Veículos

20

34.000

-

-

-

34.000

33,33

Outros

10

Imobilizações em Curso

Superávit/
(déficit)
acumulado

Imóveis

Transferência para o patrimônio do Superávit do exercício anterior

Equipamentos Hospitalares e de Laboratórios

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Transferência para o patrimônio do Superávit do exercício anterior

Transferência para o patrimônio social

(1.504.881)

(346.674)

10.868

(1.840.687 )

(184.918)

(30.703)

(1.593.272)

(373.005)

24.678

(1.941.599)

( 248.419)

(81.814)

40.364

(289.869 )

( 62.032)

(19.091)

514

(80.609)

(19.833)

(6.800)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Total

1.330.529
20.577.204

Total

(26.633)

-

(15.455)

9.945

( 36.873)

(42.383)

(87.569)

11.983

36.873

(415.107)

↓ (3.989.749)

(961.111)

↓ 98.353

16.032.705

(277.683)

↓(4.852.508)

-

(30.324)

-

(15.724.696)

Ordinária
dos Diretores
da mesa Administrativa de 10.09.2007.
7. OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS

-

(493.654)

493.654

-

-

3.056.868

3.056.868

28.442.224

10.093.968

3.550.522

42.086.713

2012

39.029.846

6

-

INSS e FGTS a recolher
Provisão de Férias e encargos
Outros
Total

2011

146.030
1.101.840
30.240
1.278.110

110.703
989.806
1.100.509

13

(399.065)

8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

399.065
(399.065)

1.312.613

(1.312.613)

1.312.613

9.694.903

-

2012

2011

1.312.613

IRRF a recolher
Total

110.607
110.607

90.238
90.238

43.399.326

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
9. HONORÁRIOS A MÉDICOS A PAGAR

Demonstrações de fluxo de caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Em Reais
2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do período
Ajustes por:
Depreciação e amortização
(Ganho) / Perda Decorrente da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado
Subvenção para investimento reconhecida
(Reversão) / Provisão para Contingências

2011

1.312.613

3.056.868

961.111
30.324
(10.000)
122.970

933.036
128.158
(10.000)
24.341

2.417.018

4.132.402

Redução (aumento) nas Contas
Convênios a receber – liquido de provisão
(1.267.398)
Aumento As
/Redução
no estoque
notas explicativas
da Administração são parte integrante das demonstrações(31.831)
financeiras.
Aumento/Redução em Outros Ativos e em Despesas antecipadas
(65.301)
Aumento/Redução nos depósitos judiciais – Não – Circulante
Aumento/Redução nos Fornecedores e contas a pagar
325.159
Aumento/Redução nas obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais
197.970
Aumento/Redução em outros passivos
256.908

7

(177.286)
(52.576)
(5.583)
4.338
87.182
(106.675)
11.193

Caixa Líquido Proveniente das Atividades operacionais

1.832.525

3.892.995

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compra de Ativo Imobilizado e intangível
Recebimento por venda de Ativo Imobilizado

(691.428)
-

(767.749)
2.600

Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento

(691.428)

(765.149)

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa Equivalente de Caixa no Inicio do Período
Caixa Equivalente de Caixa no fim do Período
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e decreto n.º 7.237/10 a
Entidade para o exercício de 2012 apurou percentual de 82% de atendimento SUS
– internação e de 100% de atendimento SUS - ambulatório, conforme
demonstrativos abaixo:

Qtde

SUS
Paciente-dia

Qtde

Não SUS
Paciente-dia

% SUS
Internação

585
575
677
654
734
636
631
632
605
624
656
700

2.402
2.478
2.637
2.784
3.355
2.872
2.648
3.071
2.869
2.800
2.992
3.094

121
140
165
147
163
159
175
140
121
125
159
161

522
563
674
565
719
691
716
568
461
535
587
666

82%
81%
80%
83%
82%
81%
79%
84%
86%
84%
84%
82%
82%

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total Geral

Ambulatório
Competência

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total Geral

SUS
Quantidade

Não SUS
Quantidade

% SUS
Ambulatório

34.340
33.654
36.343
39.665
34.208
36.623
37.736
35.680
36.112
32.479
36.967
32.381

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Os seguros mantidos pela entidade são demonstrados abaixo:

1.141.097

3.127.846

26.324.918
27.466.015

23.197.072
26.324.918

1.141.097

3.127.846

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Em Reais
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, fundada em 1863, é uma Entidade Civil sem
fins lucrativos, de caráter filantrópico, com sede e foro em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
Constituem os objetivos da Entidade:
a) Prestar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados;
b)AsPrestar
assistência materno-infantil;
notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
c) Prestar assistência médico-hospitalar gratuitamente a indigentes e necessitados.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG81000
– Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade
para preparação de suas demonstrações financeiras.
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração das receitas e despesas do exercício
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são
apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros.
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as
exigências fisco legais.
c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas
que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas
e premissas, pelo menos, anualmente.
d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e
outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

Honorários Médicos a pagar
Plantões médicos a pagar
Total

2012

2011

380.485
626.226

312.872
545.041

1.006.711

857.913

10. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS
Em atendimento a ITG 2002 a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de Subvenção e
Assistência Governamentais, conforme abaixo:
					
2012		
2011
Passivo Circulante				
10.000		
10.000
Passivo não Circulante				
70.000		
80.000
Total					
80.000		
90.000
O valor supracitado corresponde ao Processo nº 0217.00385, celebrado em 21.06.2010, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e a Santa Casa de
Misericórdia de Pindamonhangaba, sendo transferido a título de subvenção o recurso no total de R$
100.000,00 (cem mil reais), para investimento em equipamento de cardiologia e ecografia, visando a
execução
de atividades concernentes
ao Sistema Único de Saúde SUS.
12. SUBVENÇÕES
ESPECÍFICAS
11. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS À REALIZAR
Em
atendimento
a ITG 2002
Entidade
está
contabilizando
os valores
decorrentes
de Subvenção
e
Durante
os exercícios
dea 2012
e de
2011,
a Entidade
recebeu
subvenções
de órgãos
Assistência
Governamentais,
conforme abaixo:
abaixo:
públicos, conforme
demonstrativo
					 2012
2011
Passivo Circulante				
302.860		
Passivo não Circulante				
-		
2012
2011 -14
Total					
302.860		
-

Auxílio e subvenções municipais

9.533.615

8.432.748

12. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS
Auxílioose exercícios
subvenção
municipal
– Pró-Santa
Casa subvenções
II
87.657
Durante
de 2012
e de 2011,
a Entidade recebeu
de
órgãos públicos,262.972
conforme
demonstrativo
abaixo:
Auxílio e subvenção
estadual – Pró-Santa Casa II
2.190.969
1.343.160
					
2012		
2011
Subvenção
governamental
para
investimento
10.000
10.000
Auxílio e subvenções municipais			
9.533.615
8.432.748
Auxílio e subvenção municipal – Pró-Santa Casa II		
87.657		
262.972
Auxílio
2.190.969
1.343.160
Totale subvenção estadual – Pró-Santa Casa II		
11.822.241
10.048.880
Subvenção governamental para investimento		
10.000		
10.000
Total				
11.822.241
10.048.880

13. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS

Modalidade e Órgão

Projeto

Responsabilidades
decorrentes

Saldo de
passivo
com
restrição
R$

-

-

9.533.615

Mutirão de cirurgias
SUS

131.486

87.657

43.829

Pró Santa
Casa II

Mutirão de cirurgias
SUS

350.000

350.000

-

-

Secretaria de Estado
de Saúde de São
Paulo

Pró Santa
Casa II

Mutirão de cirurgias
SUS

525.000

525.000

-

-

Secretaria de Estado
de Saúde de São
Paulo

Pró Santa
Casa II

Mutirão de cirurgias
de SUS

1.575.000

1.315.969

259.031

259.031

Secretaria de Estado
de Saúde de São
Paulo

Investimento

Reconhecimento de
despesa da
aquisição em
equipamento de
cardiologia e
ecografia

-

10.000

-

-

12.115.101

11.822.241

302.860

302.860

Pronto
Socorro

Atendimento a
pacientes SUS

Prefeitura
municipal
de Pindamonhangaba

Pró Santa
Casa II

Secretaria de Estado
de Saúde de São
Paulo

Total

Valores
recebidos
R$

Saldo de
ativo
com
restrição
R$

Valores
aplicados
em
despesas
R$
9.533.615

Prefeitura municipal de
Pindamonhangaba

Danos Materiais
Danos Corporais
Total
RISCOS DIVERSOS
Incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de aeronave
Danos elétricos
Quebra de vidros, anúncios luminosos
Roubo, furto qualificado de bens
Vendaval, Ciclone e Tornado
Reposição de documentos
Sub- Total
Total de coberturas

2012

2011

50.000
50.000

30.000
30.000

100.000

60.000

8.000.000
500.000
70.000
150.000
500.000
30.000
9.250.000
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8.000.000
500.000
60.000
150.000
500.000
15.000
9.225.000

9.350.000

9.285.000

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Décio Prates da Fonseca
Diretor Financeiro

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

José Benedito Coura
Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0

ATA DO CONSELHO FISCAL
No dia primeiro de março do ano de dois mil e treze, reuniram-se
os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia
de Pindamonhangaba, para apreciação e deliberação do Balanço
Geral e Demonstração do Resultado do ano de dois mil e doze,
todos apresentados pela Mesa Administrativa. Após feitas as
verificações e conferência dos mesmos, deliberou-se pela
aprovação dos mesmos. Nada mais havendo a tratar, encerrouse a reunião e foi lavrada a presente ata que foi assinada pelos
membros do Conselho.
Antonio Serrano / José França
/ Nei Santos Moreira
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(3.550.522)

399.065

17. ATENDIMENTOS AO SUS

(215.621)

A entidade procedeu, durante o exercício de 2007, à reavaliação dos bens do ativo imobilizado,
A
entidade
procedeu,
durante
o exercício
2007,
reavaliação
bens do UNISIS
ativo Administraa qual
se encontra
suportada
pelos
laudos nºde2.083
eà
2.105
de 2007,dos
da empresa
imobilizado,
a qual
encontraem
suportada
pelos Ordinária
laudos nºdos
2.083
e 2.105
2007,
ção Patrimonial
Ltda.,seaprovado
Ata da reunião
Diretores
da de
Mesa
Administrativa de
10.09.2007.
da
empresa UNISIS Administração Patrimonial Ltda., aprovado em Ata da reunião

3.958.819

33.704.424

-

(376.394)

Outros

(3.958.819)

Superávit do exercício
Transferência para patrimônio social sem restrição

(59.708)

-

Equipamentos de Informática

-

Realização de reserva de reavaliação

851.836

(128.677)

Veículos

10.587.622

3.550.522

79.198

(75.644 )

683.428

Instrumentos e Aparelhos hospitalares

3.958.819

Superávit do exercício

75.644

(16.908)

148.644

Móveis e utensílios Hospitalares

24.483.405

Realização de reserva de reavaliação

(10.225)

1.241.593

Instalações

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

13.779
110.658

20.022.454

TOTAL

Reserva de
reavaliação

833.730

Depreciação

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011
Em Reais
Outras
reservas

Descrição 					
2012
						 R$
INSS Quota Patronal 					
3.977.078
Imposto de Renda Pessoa Jurídica				
328.153
Contribuição Social sobre Lucro Liquido				
118.135
ISS sobre receitas (2%)					
217.999
COFINS sobre receitas (3%)				
326.998
IPTU						
44.468
Outros						
838
Total						
5.013.669

Saldo

Imóveis

Equipamentos de Informática

SANTA
DE MISERICÓRDIA
DEsão
PINDAMONHANGABA
As
notasCASA
explicativas
da Administração
parte integrante das demonstrações financeiras.

Patrimônio
Social

16. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 a Entidade demonstrando o valor da renuncia fiscal com sua atividade como
se a obrigação devida fosse, conforme abaixo:

Custo Corrigido

Total

OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)
Auxílio e Subvenções Municipais
Auxílio e Subvenções Estaduais
Donativos
Mensalidade de irmãos
Aluguéis
Venda de Bens do Ativo
Diversos
Superveniências Ativas
Despesas Operacionais
Total das receitas/(despesas) operacionais

15. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante
os exercícios de 2012 e de 2011, correspondem aos montantes de R$ 3.977.078 e de R$ 3.623.948,
respectivamente.

18. COBERTURA DE SEGUROS
Descrição
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(6.192.229)
(24.874)
2.203.653
(4.013.450)

14. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
A entidade responde por processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível, perante diferentes
tribunais. A Administração da entidade, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu
provisão para contingências em 31 de dezembro de 2012 no valor de R$ 458.082.(Em 31 de dezembro
de 2011 R$ 279.796), contabilizados no curto e longo prazo, para aquelas causas cujo desfecho desfavorável é considerado provável.
Conforme relatório jurídico há R$ 1.832.329 de processos informados com classificação de “risco prejudicada” pelo fato dos processos se encontrarem em fase de conhecimento, não ter havido audiência de
instrução e tampouco julgamento, não foi possível esclarecimentos com exatidão, no entanto a Administração optou em constituir provisão desse valor no montante de 25%.

Internação
Competência

6. IMOBILIZADO

RECEITAS
Receita Serviços Prestados SUS
14.200.606
13.412.938
Receita Serviços Prestados Convênios
10.177.353
9.159.904
Outras Receitas Serviços Prestados
722.607
674.039
Total
da
receita
bruta
25.100.566
23.246.881
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
(-) Custo dos Serviços Prestados
(31.920.704)
(26.053.658)
Resultado Bruto
(6.820.138)
(2.806.778)
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Isenção de Tributos e Contribuições
(-) Isenção de Tributos e Contribuições
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas
Total despesas operacionais

2011
12.400.460
6.963.092
4.098.160
146.648
2.134.151
25.742.511

O Estatuto da Entidade estabelece, como requisito, que os excedentes financeiros deverão ser aplicados
integralmente na realização de seus objetivos, sendo vedada, em qualquer hipótese, a distribuição de bens
ou de parcelas do patrimônio social. Dessa forma, a Diretoria irá utilizar integralmente o saldo dos valores
registrados em “Aplicações Financeiras” na consecução do respectivo objeto social, ou seja, serão utilizados para construções, reformas, benfeitorias, aquisição de bens do ativo imobilizado e na atividade fim.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e
aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido das receitas auferidas até a data do balanço.
Contas a receber
Os valores a receber, são contabilizados pelo regime de competência, deduzidas das perdas efetivadas.
Estoques
São demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excedem o custo de reposição ou valor líquido
de realização.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear,
de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores
de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão
em 31 de dezembro de 2012.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
g) Gratuidades e Assistência Social
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e decreto n.º 7.237/10.
h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas
são apuradas pelo regime de competência
i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

43.829

SOBRE

AS
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Aos Administradores da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
Outros
assuntos
apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Auditoria
dosque
valores
correspondentes
ao exercício
Acreditamos
a evidência
de auditoria obtida
é suficienteanterior
e apropriada
para fundamentar nossa opinião.

AsOpinião
demonstrações financeiras da SANTA CASA DE MISERIC
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
PINDAMONHANGABA
levantadas
31 de dezembro
2011 a
apresentam adequadamente,
em todosem
os aspectos
relevantes, de
a posição
patrimonial
e financeira da
SANTA
CASA DE
DEind
para
fins de comparação
foram
examinadas
porMISERICÓRDIA
outros auditores
PINDAMONHANGABA
em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de
Outros assuntos
quesuas
emitiram
opinião
em
10
de
fevereiro
de
2012
sem
ressalvas.
operações e os
seus
de caixa para
o exercício
Auditoria
dosfluxos
valores correspondentes
ao exercício
anterior findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos As demonstrações financeiras da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PINDAMONHANGABA
levantadas emao
31 exercício
de dezembro deanterior
2011 apresentados
Auditoria dos valores
correspondentes
para fins de comparação foram examinadas por outros auditores independentes

que emitiram opinião em 10 de fevereiro de 2012 sem ressalvas.
demonstrações
financeiras
da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
SãoAsPaulo,
25 de fevereiro
de 2013.

DE PINDAMONHANGABA levantadas em 31 de dezembro de 2011
apresentadas para fins de comparação foram examinadas por outros
auditores independentes que emitiram opinião em 10 de fevereiro de 2012
São Paulo, 25 de fevereiro de 2013.
sem ressalvas.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2013.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, quinta-feira, 28 de março de 2013
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, quinta-feira, 28 de março de 2013

FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
a partir de 01.03.2013
CARGOS
Assist. Comercial
Assist. Técnico
Entregador
Escriturário
Montador de Past-up
Motorista
Of. de adm. Senior
Op. De computador I
Op. De computador II
Secretária Adm.
Servente

REF
111
122
112
111
114
112
118
114
117
117
104

A
1.200,13
2.052,66
1.260,14
1.200,13
1.389,32
1.260,14
1.688,72
1.389,32
1.608,30
1.608,30
852,92

B
1.260,14
2.155,29
1.323,15
1.260,14
1.458,79
1.323,15
1.773,16
1.458,79
1.688,72
1.688,72
895,57

C
1.323,14
2.263,06
1.389,30
1.323,14
1.531,73
1.389,30
1.861,81
1.531,73
1.773,15
1.773,15
940,34

D
1.389,30
2.376,21
1.458,77
1.389,30
1.608,31
1.458,77
1.954,90
1.608,31
1.861,81
1.861,81
987,36

E
1.458,77
2.495,02
1.531,71
1.458,77
1.688,73
1.531,71
2.052,65
1.688,73
1.954,90
1.954,90
1.036,73

F
1.531,70
2.619,77
1.608,29
1.531,70
1.773,16
1.608,29
2.155,28
1.773,16
2.052,64
2.052,64
1.088,57

G
1.608,29
2.750,76
1.688,71
1.608,29
1.861,82
1.688,71
2.263,05
1.861,82
2.155,28
2.155,28
1.142,99

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Pindamonhangaba

P O R T A R I A Nº 041/2013
Nomeia Assessor Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º - Nomear JOSÉ BENEDITO ALVES CABRAL para o emprego de ASSESSOR PARLAMENTAR
NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos
termos das Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário de R$1.545,83 (um mil quinhentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos, devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de
segunda a sexta-feira, a partir do dia 02 de abril de 2013.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente			
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

P O R T A R I A Nº 042/2013
Nomeia Assessor Parlamentar I
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º - Nomear MATEUS MARTIMIANO DE SIQUEIRA para o emprego de ASSESSOR
PARLAMENTAR NÍVEL I do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de
Pindamonhangaba, nos termos das Leis nºs 5.183/2011 e 5.510/2013, com salário de R$1.545,83
(um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos, devendo cumprir oito horas
diárias de trabalho de segunda a sexta-feira, a partir do dia 02 de abril de 2013.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2013.
Vereador RICARDO PIORINO
Presidente
Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador MARTIM CESAR
1 º Vice-Presidente			
Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário

Vereador Professor ERIC DE OLIVEIRA
2° Secretário

Publicada no D R H.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Telefax: (12) 3644-2250 - Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados
a comparecer à 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo
discriminados:
Dia: 04/04/2013 (quinta - feira) - Horário: 14h (tolerância de 10 min); Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas. Local: Lar São Vicente de Paulo (3642.1656)
Pauta:
I. Leitura e aprovação da ata de reunião anterior
II. Abordagem social do idoso
III. Comissão de monitoramento e fiscalização
IV. Informes e encerramento.
Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Edital de Retificação e Prorrogação de prazo para as inscrições do Processo de
Eleição de Representantes da Sociedade Civil
PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
O MANDATO 2013/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA.
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba na
pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal 2.626/91, bem
como diretrizes aprovadas em reunião ordinária do CMDCA-Pinda no dia 26 de março de 2013, vem
retificar o presente edital e convocar as Entidades, os Movimentos Sociais, os Institutos de Pesquisas,
as Empresas Amigas da Cidade, as Universidades, as Entidades e Associações representativas de
classe de Pindamonhangaba para o credenciamento e inscrição de candidatos visando a participação
na Assembléia para a eleição dos representantes da sociedade civil que deverão integrar o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no biênio 2013/2015, cujas normas são regidas
pelo presente Edital.
REGIMENTO ELEITORAL
Artigo 1°. Ficam convocadas as Entidades, os Movimentos Sociais, os Institutos de Pesquisas, as
Empresas Amigas da Cidade, as Universidades, as Entidades e Associações representativas de classe
de Pindamonhangaba para votar, bem como serem votados a uma das 16 (dezesseis) vagas de
representação da sociedade civil do CMDCA - Pindamonhangaba, sendo 8 (oito) vagas titulares e 8
(oito) vagas para suplentes, seguindo ordem de classificação na votação, nos termos deste Edital do
CMDCA- Pindamonhangaba.
I - DA COMISSÃO ELEITORAL
Artigo 2º. São membros da Comissão Eleitoral conforme reunião ordinária do dia 29 de janeiro de
2013, os seguintes conselheiros:
I - Eliana Maria Galvão Wolff e Simone Ap. Silva (poder público); Sonia Rejane de Campos, Demétrio
Cabral Junior e Luiz Amauri Prado de Jesus (sociedade civil).
Artigo 3º. As atribuições da comissão eleitoral são:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos
neste regimento;
II - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
III - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande
circulação.
II – DO CREDENCIAMENTO E INDICAÇÃO DE SEUS REPRESENTANTES PARA
PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Artigo 4º. O pedido de credenciamento dos representantes para a assembléia, deverá ser feito na
sede Prefeitura de Pindamonhangaba,no setor de Protocolo, das 8h30 às 17h00, à Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, 1400, Centro, até o dia 05 de abril de 2013.
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão Eleitoral.
Artigo 5°. As Entidades, os Movimentos Sociais, os Institutos de Pesquisas, as Empresas Amigas da
Cidade, as Universidades, as Entidades e Associações representativas de classe de Pindamonhangaba
deverão demonstrar no momento da sua inscrição:
I – Para Entidade:
Ficha de inscrição (conforme modelo)
Copia do registro no CMDCA ou protocolo de renovação.
II – Para os Movimentos Sociais, os Institutos de Pesquisas, as Empresas Amigas da Cidade, as
Universidades, as Entidades e Associações representativas de classe:
Ficha de Inscrição (conforme modelo)
Comprovação de existência
Parágrafo primeiro - Entende-se por Movimentos Sociais e Institutos de Pesquisas todas as
organizações constituídas ou não juridicamente, que comprovem sua atuação continua na Cidade, na
área da criança e adolescente, devendo apresentar a seguinte documentação:
a) existência mínima de 12 (doze) meses, comprovada por manifestações públicas ou declaração
de autoridades públicas ou reportagens que comprovem a atuação em defesa da causa, ou outros
registros comprobatórios;
b) lista nominal, assinada e com número de documento de identidade de, pelo menos, 10 (dez)
integrantes do movimento, da qual conste também o nome de seus líderes, com os respectivos
endereços.
Parágrafo segundo - Entende-se por Empresas Amigas da Cidade todas as empresas doadoras de
recursos ao FUMCAD.
III- DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO
Artigo 6º. A Comissão Eleitoral publicará a lista dos credenciados deferidos e, bem como a relação de
indeferimento até o dia 26 de abril de 2013.
Artigo 7º. O prazo para o protocolo de recurso para impugnação da negativa dos Credenciados será
de 04 (quatro) dias úteis, contadas da data da publicação no Diário Oficial da Cidade ou Jornal de
grande circulação, ou seja, até dia 03 de maio de 2013.
Parágrafo Único: Os Recursos deverão ser protocolados no setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal, nº1400, das 8h30 às 17h e serão julgados pela Comissão Eleitoral, devendo a decisão ser
publicada no Diário Oficial da Cidade no dia 10 de maio de 2013.
IV - DOS CANDIDATOS
Artigo 8º As candidaturas apresentadas e devidamente credenciadas farão o candidato,
necessariamente, o seu representante no CMDCA, no biênio 2013/2015.
Artigo 9º - As Entidades, os Movimentos Sociais, os Institutos de Pesquisas, as Empresas Amigas da
Cidade, as Universidades, as Entidades e Associações representativas de classe de Pindamonhangaba
indicarão 1 (um) representante, por escrito, conforme modelo anexo.

V - DA ELEIÇÃO
Artigo 10. A Eleição dos Conselheiros da sociedade civil será realizada no dia 14 de maio de 2013, às
18h00, no Auditória da Prefeitura Municipal.
Paragrafo único – somente poderá ser votado o candidato que estiver presente na reunião, tendo por
tolerância 15 minutos de atraso.
Artigo 11. Participarão da eleição os candidatos e eleitores com seus cadastramentos e inscrições
devidamente deferidos pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo único: Ante as normas e artigos supra-apresentados, entende-se preclusos qualquer
manifestação que vise qualquer impugnação relacionada à candidatura e/ou representação no
momento da assembléia.
Artigo 12 – Cada Entidade, Movimento Social, Instituto de Pesquisas, Empresas Amigas da Cidade,
Universidades, Entidades e Associações representativas de classe de Pindamonhangaba poderão
votar através de seus representantes em até oito candidatos, em cédula especifica distribuída pela
Comissão de Eleição.
VI - DA APURAÇÃO
Artigo 13 - A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
Parágrafo Primeiro - O critério de desempate deverá ser pela maior idade do candidato.
Parágrafo segundo - O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem
de votação.
VII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 14. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do
edital, prazos e formas de acesso.
Artigo 15. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados e será
dada posse no dia 21 de maio de 2013 aos novos Conselheiros onde será realizada a eleição da
diretoria, logo após a posse da mesma, no Auditório da Prefeitura.
Artigo 16. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.
RESUMO DAS DATAS
Aprovação de prorrogação de prazo do Edital
Publicação do Edital

26 de março de 2013
28 de março de 2013

Credenciamento para a Assembléia
Publicação da lista dos inscritos habilitados
Prazo recursal

Até 05 de abril de 2013
26 de abril de 2013
Até dia 03 de maio de 2013

Publicação do resultado dos recursos

10 de maio de 2013

Assembléia para a Eleição

14 de maio de 2013

Posse dos eleitos e eleição da diretoria

21 de maio de 2013

ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil
Instituição: _______________________________________________________________
Tipo:
Entidade ( ) Movimento ( )
Instituto De Pesquisa ( ) ( ) Outros
Endereço Completo: ___________________________________________________________
Telefone de contato: ___________________________________________________________
Email: ______________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: _________________________________________
Representante Legal (Coordenador do Movimento)
Nome: ______________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _____________________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:________________________________
Indicado para o processo eleitoral
Nome: ______________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ________________________________________
Telefone para contato: __________________email: ___________________________________
Atividades e/ou principais projetos executados em 2012:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Documentos Apresentados
( ) Ficha de Inscrição
( ) Cópia do Registro no CMDCA ou Protocolo de Renovação
( ) Cópia do documento que identifique os dirigentes em exercício
( ) Manifestações ou projetos de caráter públicos, nas áreas de atuação do CMDCA,
comprovadas por declaração de autoridades públicas ou outros registros idôneos que possam
ser verificados e confirmados pela Comissão Eleitoral.
( ) lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez)
integrantes do movimento, da qual conte também o nome de seus dirigentes, com os respectivos
endereços.
( ) Outros. Quais ________________________________________________
Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2013.
Assinatura do Representante Legal

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, quinta-feira, 28 de março de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Extrato de Convênio
Extrato de Convênio nº 001 / 13
Processo Administrativo: 2855/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Sociedade Civil de Ensino
de Pindamonhangaba - Colégio Comercial “Dr.
João Romeiro”
Objeto: Concessão de 100 bolsas de estudo
em curso profissionalizante
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 310.200,00
Data de Assinatura: 06/02/2013
Extrato de Convênio nº 002 / 13
Processo Administrativo: 2859/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social – Lar Irmã Júlia
Objeto: Subvenção – Recurso Municipalatendimento de crianças em situação de
vulnerabilidade ou exclusão social
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 87.650,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 003 / 13
Processo Administrativo: 2858/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social – Lar Irmã Júlia
Objeto: Recurso Estadual – subvenção
– atendimento a crianças em estado de
vulnerabilidade ou exclusão social
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 55.146,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 004 / 13
Processo Administrativo: 2856/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: Recurso Federal – subvenção
- atendimento a crianças em estado de
vulnerabilidade ou exclusão social
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 43.788,60
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 005 / 13
Processo Administrativo: 2857/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Júlia
Objeto: Recurso FUMCAD – subvenção implantação de projeto de prevenção contra
incêndio
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 73.689,26
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 007 / 13
Processo Administrativo: 2878/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: Recurso Estadual - Subvenção –
promover atividades sócios educativas com
crianças e adolescentes, garantindo os
direitos estabelecidos no ECA
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 29.787,62
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 008/ 13
Processo Administrativo: 2875/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar São Judas Tadeu
Objeto: recurso Municipal – subvenção
- promover atividades sócias educativas
para crianças e adolescentes, garantindo a
permanência junto a suas famílias.
Prazo: 31/12/2013
Valor: 73.296,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 09 / 13
Processo Administrativo: 2899/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Centro de convivência de
Idosos – Cônego Nestor Jose de Azevedo
Objeto: Recurso Federal – subvenção
- integração social do idoso como meta a
melhoria da qualidade de vida, num contexto
social e econômico
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 25.089,96
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 010 / 13
Processo Administrativo: 2880/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Centro de Convivência de
Idoso – Cônego Nestor Jose de Azevedo
Objeto: Recurso Municipal – subvenção
- - integração social do idoso como meta a
melhoria da qualidade de vida, num contexto
social e econômico
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 6.096,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 011 / 13
Processo Administrativo: 2898/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Centro de convivência de
Idoso – Cônego Nestor Jose de Azevedo
Objeto: Recurso Estadual - Subvenção- integração social do idoso como meta a
melhoria da qualidade de vida, num contexto
social e econômico
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 11.600,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 012/13
Processo Administrativo: 2925/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / APAE Pindamonhangaba
Objeto: Recurso Estadual – Subvenção
– atendimento a pessoas de 0 a 60 anos,
prevenir a deficiência, capacitar e integrar a
pessoa com deficiência a sociedade.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 8.946,84
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 013 / 13
Processo Administrativo: 2860/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social / Entidade Espírita de
Assistência Social Paulo do Amaral
Objeto: Recurso Municipal - Subvenção –
Plano Bem e Espaço Criança
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 111.192,00
Data de Assinatura: 08/03/2012
Extrato de Convênio nº 014 / 13
Processo Administrativo: 2922/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / APAE Pindamonhangaba
Objeto: Recurso Municipal – Subvenção –
capacitação do portador de deficiência e
inseri-lo na sociedade
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 95.292,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 015 /13
Processo Administrativo: 2926/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
de
Saúde e Assistência Social / APAE de
Pindamonhangaba
Objeto: Recurso Estadual – Subvenção –
visando capacitar o portador de deficiência e
inseri-lo na sociedade
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 6.890,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 027/13
Processo Administrativo: 2888/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social – Convivência de idosos de
Moreira Cesar - CIMC
Objeto: Recurso Municipal – subvenção
- integração dos idosos ao meio social,
mostrando seu valor no que lhe é mais salutar
na vida.
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 8.664,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 016 /13
Processo Administrativo: 2928/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / APAE Pindamonhangaba
Objeto: Recurso Federal – Subvenção –
capacitar o portador de deficiência e inseri-lo
na sociedade
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor R$ 105.300,00
Data da Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 028 /13
Processo Administrativo: 2889/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Convivência de Idosos de
Moreira Cesar - CIMC
Objeto: Recurso Estadual – subvenção integração do idoso ao meio social, mostrando
seu valor no que lhe é mais salutar na vida.
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 7.200,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 17/13
Processo Administrativo: 2932/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto: Recurso Federal – Subvenção
– proporcionar ações que efetivem a
consolidação da qualidade de vida dos idosos
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 23.463,48
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 018 /13
Processo Administrativo: 2935/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Objeto:
Recurso
Estadual
Subvenção
– proporcionar ações que efetivem a
consolidação da qualidade de vida dos idosos
atendidos pela instituição
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 55.576,02
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 019 /13
Processo Administrativo: 2915/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
de
Saúde e Assistência Social / Associação
dos
Coordenadores
Salesianos
de
Pindamonhangaba
Objeto: Recurso Municipal – Subvenção –
Projeto Recomeço - acompanhar e orientar
adolescentes,
inseridos
nas
medidas
socioeducativas em meio aberto, de
liberdade assistida e prestação de serviços à
comunidade.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 137.136,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 020 / 13
Processo Administrativo: 2913/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
de
Saúde e Assistência Social / Associação
dos
Cooperadores
Salesianos
de
Pindamonhangaba
Objeto: Recurso estadual- Subvenção
– implantação do Projeto Recomeço –
acompanhar e orientar adolescentes, inseridos
nas medidas socioeducativas em meio aberto,
de liberdade assistida e Prestação de Serviços
a Comunidade
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 105.600,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 021/ 13
Processo Administrativo: 2911/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
de
Saúde e Assistência Social / Associação
dos
Cooperadores
Salesianos
de
Pindamonhangaba
Objeto: Recurso Municipal – Subvenção –
implantação Projeto Camerata – (promover
inclusão social e contribuir para formação,
difusão e valorização da educação através
da músicas) e Projeto Profissionalizante –
(desenvolver cursos pré-profissionalizantes
para adolescentes, jovens e adultos)
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 158.760,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 022/ 13
Processo Administrativo: 2887/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Casa São Francisco de
Assis
Objeto: Recurso Municipal – Subvenção
– apoio a famílias carentes, destacando o
amparo a mulher como equilíbrio da família
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 19.536,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 024 /13
Processo Administrativo: 2866/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
de
Saúde e Assistência Social / Associação
Pindamonhangabense do Amor Exigente APAMES
Objeto: Recurso Municipal – Subvenção –
fornecer orientação, apoio e oportunidade de
tratamento a população usuária e dependente
de substâncias psicoativas.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 33.972,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 029 /13
Processo Administrativo: 2893/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Santa Terezinha
Objeto: Recurso Estadual – subvenção
- desenvolver projeto “Amar e Cuidar”,
promover e assegurar o atendimento integral
a pessoa idosa residente no Lar, visando a
melhora na qualidade de vida.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 62.796,02
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 030 / 13
Processo Administrativo: 2895/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Objeto: Recurso Municipal – Subvenção
– desenvolver projeto “Amar e Cuidar”,
promover e assegurar o atendimento integral
a pessoa idosa residente no Lar, visando a
melhora na qualidade de vida.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 55.020,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 031 /13
Processo Administrativo: 2891/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Lar Irmã Terezinha
Objeto: Recurso Federal - Subvenção –
desenvolver o projeto “Amar e Cuidar”,
promover e assegurar o atendimento integral
a pessoa idosa residente no Lar, visando a
melhora na qualidade de vida.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 28344,36
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 032/13
Processo Administrativo: 2869/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Associação de Caridade
Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba
Objeto: recurso Municipal – subvenção
– promover o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários para a superação da
vulnerabilidade social.
Prazo: 31/12/2013
Valor: 60.480,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 033 / 13
Processo Administrativo: 2873/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Associação de Caridade
Santa Rita de Cássia
Objeto: Recurso Estadual – subvenção integração social e como meta a melhoria da
qualidade de vida
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 6.300,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 034 / 13
Processo Administrativo: 2906/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde
e Assistência Social / Serviços de Obras
Sociais - SOS
Objeto: Recurso Municipal – subvenção contribuir para o processo de fortalecimento
da função de proteção das famílias
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 110.988,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 035 /13
Processo Administrativo: 2903/2013
Prefeitura
Municipal
de
Convenentes:
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Serviços de Obras Sociais
- SOS
Objeto: Recurso Estadual – Subvenção –
enquadramento no mercado de trabalho,
oportunidade de capacitação.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 18.000,00
Data de Assinatura: 08/03/2013
Extrato de Convênio nº 036/13
Processo Administrativo: 2908/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Serviços de Obras Sociais
- SOS
Objeto: Recurso Estadual – Subvenção
– projeto Casa de Passagem, propiciar a
população de rua, através de acolhimento e
da escuta, oportunidades de serem beneficias
na rede sócio assistencial do Município.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 75.200,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 025 / 13
Processo Administrativo: 2867/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
de
Saúde e Assistência Social / Associação
Pindamonhangabense do Amor Exigente APAMEX
Objeto: Recurso Municipal – subvenção prevenção ao uso de substância psicoativa,
apoio e orientação as famílias,
Prazo: 31/12/2013
Valor: R$ 21.264,00
Data de Assinatura: 06/02/2013

Extrato de Convênio nº 037 / 13
Processo Administrativo: 2905/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Serviços de Obras Sociais
- SOS
Objeto: Recurso Municipal - Subvenção
– Projeto família Cidadã, emancipação
de famílias e fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 58.752,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 026 / 13
Processo Administrativo: 2890/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social – Convivência de Idosos de
Moreira Cesar - CIMC
Objeto: Subvenção – Recurso Federal –
subvenção - integração do idoso no meio
social, mostrando seu valor no que lhe é mais
salutar na vida.
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 7.535,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

Extrato de Convênio nº 038 / 13
Processo Administrativo: 2907/2013
Convenentes:
Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e
Assistência Social / Serviços de Obras Sociais
- SOS
Objeto: Recurso Municipal – Subvenção
– projeto Casa de Passagem, propiciar a
população de rua, através de acolhimento e
da escuta, oportunidades de serem beneficias
na rede sócio assistencial do Município.
Prazo: 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 45.780,00
Data de Assinatura: 08/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 013/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 13/13, que cuida de “Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em diversas manutenções pelo
Departamento de Obras e Viação e Subprefeitura de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda. ME (02, 03, 05, 08, 10 e 20); Raul Rabello Neto EPP (12, 13, 14 e 16);
Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (01, 04, 06, 07, 09, 11, 15, 21 e 22); Thiplan Comercial Ltda. (17). Itens imprósperos: 18 e 19.
Pindamonhangaba, 18 de março de 2013.
PREGÃO Nº. 014/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 14/13, que cuida de “Aquisição de materiais diversos a serem utilizados em diversas obras e manutenção no município
de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/
lotes): 7R Comercial Ltda. ME (14, 16 e 18); D. L. Ishizucka ME (09, 10, 11, 17 e 19); Raul Rabello Neto EPP (01, 02, 04, 05, 06, 12, 20 e 21); Santos
Gouvea Comercial Ltda. EPP (03, 07, 08, 13 e 15).
Pindamonhangaba, 21 de março de 2013.
PREGÃO Nº. 016/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 16/13, que cuida de “Aquisição de materiais diversos a serem utilizados pela Subprefeitura de Moreira César”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda.
ME (10, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 39, 40, 47, 60, 64, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 87, 88, 89, 90 e 96); Anderson Christensem Pereira
Ferramentas EPP (02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 15, 24, 29, 30, 35, 37, 42, 48, 58, 59, 61, 66, 71, 79, 83, 84, 85, 91, 92, 98, 101, 103, 104 e 105); Dezotti
Comércio de Ferramentas & Ferragens Ltda. ME (04, 11, 13, 17, 18, 19, 31, 54, 78, 81, 100 e 107); Raul Rabello Neto EPP (50, 51, 52, 53, 56, 67, 70,
73, 75, 80, 82, 99 e 106); Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (16, 34, 41, 44, 45, 46, 49, 55, 57, 62, 63, 86, 93, 94, 97 e 102). Itens imprósperos: 01,
38, 43 e 95.
Pindamonhangaba, 21 de março de 2013.
PREGÃO Nº. 018/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 18/13, que cuida de “Aquisição de materiais de pintura, tintas e solventes”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda. ME (04 e 28); D. L. Ishizucka ME (02,
06, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 36, 37 e 38); Dardour Tintas, Comércio e Serviços Ltda. (03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26,
29, 30, 32 e 33); Raul Rabello Neto EPP (01 e 07); Sale Service Indústria, Comércio e Serviços De Sinalização Viária Ltda. (39).
Pindamonhangaba, 21 de março de 2013.
PREGÃO Nº. 019/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 19/13, que cuida de “Aquisição de cardioversor para P.A. de Moreira César”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (item/lote): Vibel Comercial Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 21 de março de 2013.
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP - CEP: 12410-050 –
Tel.: (0XX12) 3648-1912 - E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br -visa_saude_pinda@yahoo.com.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 031/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0306/13 DATA PROTOCOLO: 21/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000071-1-0 DATA DE VALIDADE: 22/02/2014
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL: Grace Maria de Paiva Rego Carvalho
CNPJ/CPF: 019.191.688/93 - ENDEREÇO:Rua Pridente de Morais N°: 67
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:1240-230 UF: SP - RESP. LEGAL: Grace Maria de Paiva Rego Carvalho CPF: 019.191.688-93 - RESP. TÉCNICO: Grace Maria de Paiva Rego
Carvalho CPF:019.191.688-93 - CBO:Cirurgião Dentista CONS. PROF.:CRO
N º INSCR.: 23011 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 22/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 040/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0369/13 DATA PROTOCOLO: 06/03/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000095-1-2 DATA DE VALIDADE: 12/03/2014
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica - RAZÃO SOCIAL: Ivete Tereza
de Abreu Collus CNPJ/CPF: 031.664.488/96 - ENDEREÇO: Rua Doutor
Oswaldo Cruz N°: 75 COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP - RESP. LEGAL: I v e t e
Tereza de Abreu Collus CPF: 031.664.488-96 - RESP. TÉCNICO: I v e t e
Tereza de Abreu Collus CPF: 031.664.488-96 CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRON º INSCR.: 29133 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 032/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0308/13 DATA PROTOCOLO:21/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000391-1-0 DATA DE VALIDADE: 22/02/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL: Odonto Center Assistência Odontológica S/C Ltda
CNPJ/CPF: 053.326.690/0001-30 - ENDEREÇO:
Rua Prudente de
Moraes N°:67 - COMPLEMENTO: Sala 3 BAIRRO: Centro - MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba CEP: 12400-230 UF: SP - RESP. LEGAL: Maria Lucia
Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16 - RESP. TÉCNICO: Grace Maria de
Paiva Rego Carvalho CPF: 019.191.688-93- CBO: Cirurgião Dentista
CONS. PROF.: CRO N º INSCR.:23011 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 22/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 041/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0899/10 DATA PROTOCOLO: 28/01/2010
Nº CEVS: 353800601-360-000011-2-0 DATA DE VALIDADE: N/A CNAE:
3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água RAZÃO SOCIAL:
Confab Industrial S/A – Equipamentos CNPJ/CPF: 060.882.628/0013-23
ENDEREÇO: Rua Doutor Gonzaga N°: S/N COMPLEMENTO: Poço 2
BAIRRO: Moreira César MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: UF: SP RESP. LEGAL: Luiz Roberto de Moura Palha CPF: 081.200.038-29 - RESP.
TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 033/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0492/12 DATA PROTOCOLO: 03/05/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000420-1-3 DATA DE VALIDADE: 03/05/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL: Simone Sanches Koide CNPJ/CPF: 014.308.446/12
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 881
COMPLEMENTO: Sala 01 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO:Pindamonhangaba
CEP: 12410-050 UF: SP - RESP. LEGAL: Simone Sanches Koide
CPF: 014.308.446-12 - RESP. TÉCNICO: Simone Sanches Koide CPF:
014.308.446-12 - BO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.:
78858 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 03/05/2012, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 042/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0901/10 DATA PROTOCOLO: 28/07/2010
Nº CEVS: 353800601-360-000012-2-8 DATA DE VALIDADE: N/A - CNAE:
3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água RAZÃO SOCIAL:
Confab Industrial S/A – Equipamentos CNPJ/CPF: 060.882.628/0013-23
ENDEREÇO: Rua Doutor Gonzaga N°: S/N COMPLEMENTO: Poço 3 BAIRRO: Moreira César MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12425-190 UF: SP
- RESP. LEGAL: Luiz Roberto de Moura Palha CPF: 081.200.038-29
RESP. TÉCNICO: Clodomildo Faria CPF: 257.628.958-40 CBO: Químico
(Tratamento de Água) CONS. PROF.: CRQ N º INSCR.: 04466641 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 034/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0300/13 DATA PROTOCOLO:19/02/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000206-1-3 DATA DE VALIDADE: 26/02/2014
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL: Helena Giwa N G CNPJ/CPF: 144.752.918/95
ENDEREÇO: Avenida Coronel Fernando Prestes N°: 354
COMPLEMENTO: Sala 04 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO:Pindamonhangaba
CEP: 12400-240 UF: SP - RESP. LEGAL: Helena Giwa N G CPF:
144.752.918-95 - RESP. TÉCNICO: Helena Giwa N G CPF: 144.752.918-95
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 72158 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 043/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0900/10 DATA PROTOCOLO: 28/07/2010
Nº CEVS: 353800601-360-000013-2-5 DATA DE VALIDADE: N/A - CNAE:
3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água - RAZÃO SOCIAL:
Confab Industrial S/A – Equipamentos CNPJ/CPF:060.882.628/013-23 ENDEREÇO: Rua Doutor Gonzaga N°: S/N COMPLEMENTO: Poço 4 BAIRRO: Moreira César MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12425-190 UF:SP
- RESP. LEGAL: Luiz Roberto de Moura Palha CPF: 081.200.038-29 - RESP.
TÉCNICO: Clodomildo Faria CPF: 257.628.958-40 CBO: Químico(Tratamento
de Água) CONS. PROF.: CRQ N º INSCR.: 04466641 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 035/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0307-B/13 DATA PROTOCOLO: 21/02/2013
Nº CEVS: 353800601-865-000065-1-3 DATA DE VALIDADE: 26/02/2014
CNAE: 8650-0/03 Atividade de Psicologia e Psicanálise
RAZÃO SOCIAL: Renata Guaycuru Alves - CNPJ/CPF: 081.136.468/25
ENDEREÇO: Rua Frederico Machado N°: 132 COMPLEMENTO: 2º Andar
- Sala 2 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF:
SP RESP. LEGAL: Renata Guaycuru Alves
CPF: 081.136.46825 RESP. TÉCNICO: Renata Guaycuru Alves CPF: 081.136.468-25
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 0610440398 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 044/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1322/12 DATA PROTOCOLO: 01/11/2012 - Nº CEVS:
353800601-864-000083-1-1 - DATA DE VALIDADE: 05/03/2014 - CNAE:
8640-2/05 Serviços de diagnósticos por imagem com uso de radiação ionizante/exceto tomografia - RAZÃO SOCIAL: Clínica Radiológica Pindamonhangaba S/S LTDA - CNPJ/CPF: 047.564.984/0001-05 ENDEREÇO:
Avenida Fortunato Moreira N°: 26 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-400 UF: SP - RESP. LEGAL: José
Carlos Silva CPF: 061.791.696-91 RESP. TÉCNICO: Otávio Pereira Lima
CPF: 618.490.308-04 CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N º
INSCR.: 25883 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 05/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 036/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0879/12 DATA PROTOCOLO: 30/07/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000144-1-9 DATA DE VALIDADE: 26/02/2014
CNAE: 8650-0/01 Atividades de Enfermagem - RAZÃO SOCIAL: U n i med Cooperativa de Trabalhos Médicos – Medicina Preventiva CNPJ/CPF:
047.565.155/0005-62 - ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira
N°: 832 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: José Renato Couppê Schmidt
CPF: 831.051.408-59 RESP. TÉCNICO: Juliana Cesário Santos
CPF: 217.044.338-00 CBO: Enfermeiro em Geral CONS. PROF.: COREN
N º INSCR.: 296336 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 045/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1288/12 DATA PROTOCOLO: 24/10/2012 - Nº CEVS:
353800601-561-000529-1-4 DATA DE VALIDADE: N/A - CNAE: 5611-2/01
Restaurantes e Similares - RAZÃO SOCIAL: Tako Makisushi Restaurante LTDA ME CNPJ/CPF: 017.034.279/0001-27 ENDEREÇO: Rua Cônego
João Antonio da Costa Bueno N°: 375 COMPLEMENTO: BAIRRO: Santana
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:12403-260 UF: SP RESP. LEGAL:
Jonatan Marcelo dos Santos Lopes CPF: 354.733.748-83 RESP. TÉCNICO:
CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 04/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 037/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0880/12 DATA PROTOCOLO: 30/07/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000676-1-0 DATA DE VALIDADE: 26/02/2014
CNAE: 8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos – Medicina
Preventiva - CNPJ/CPF: 047.565.155/0005-62 - ENDEREÇO: Rua Major
Jose dos Santos Moreira N°: 832 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP - RESP. LEGAL:
José Renato Couppê Schmidt CPF: 831.051.408-59 RESP. TÉCNICO:
Vanessa Teixeira B. Ruivo CPF: 138.358.898-85 - CBO: Médico Pneumotisiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 92643 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 26/02/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 046/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0253/13 DATA PROTOCOLO: 08/02/2013 - Nº CEVS:
353800601-863-000153-1-8 DATA DE VALIDADE: 04/03/2014 - CNAE:
8630-5/04 Atividade odontológica RAZÃO SOCIAL: Cristina Maluf Marcondes CNPJ/CPF: 078.014.138/57 ENDEREÇO: Rua Rubião Junior N°: 192
COMPLEMENTO: Sala 67 – 6º Andar BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-450 UF: SP - RESP. LEGAL: Cristina Maluf
Marcondes CPF: 078.014.138-57 RESP. TÉCNICO: Cristina Maluf Marcondes CPF: 078.014.138-57 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 29584 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 04/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 038/13
Comunicado de DEFERIMENTO: CASDASTRO/LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 1288/12 DATA PROTOCOLO: 24/10/2012
Nº CEVS: 353800601-561-000529-1-4 DATA DE VALIDADE: N/A
CNAE: 5611-2/01 Restaurantes e Similares RAZÃO SOCIAL: Tako Makisushi Restaurante Ltda ME - CNPJ/CPF: 017.034.279/0001-27 ENDEREÇO: Rua Cônego João Antonio da Costa Bueno N°: 375 COMPLEMENTO:
BAIRRO: Santana MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-260 UF:SP
RESP. LEGAL: Jonatan Marcelo dos Santos Lopes CPF: 354.733.748-83
RESP. TÉCNICO: CPF:CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.:UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 04/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:047/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0353/13. DATA PROTOCOLO: 04/03/2013 - Nº CEVS:
353800601-863-000097-1-7 DATA DE VALIDADE: 05/03/2014 - CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica - RAZÃO SOCIAL: Maria Lúcia Ronconi Amadei - CNPJ/CPF: 032.540.138/16 - ENDEREÇO: Rua Prudente de
Moraes N°: 67 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro - MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-230 UF: SP - RESP. LEGAL: Maria Lúcia Ronconi
Amadei CPF: 032.540.138-16 RESP. TÉCNICO: Maria Lúcia Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 18721 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 05/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 039/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0353/13. DATA PROTOCOLO: 04/03/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000097-1-7 DATA DE VALIDADE: 05/03/2014
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica - RAZÃO SOCIAL: Maria Lúcia
Ronconi Amadei - CNPJ/CPF: 032.540.138/16 ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes N°: 67 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba CEP: 12400-230 UF: SP - RESP. LEGAL: Maria Lúcia
Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16 RESP. TÉCNICO: Maria Lúcia Ronconi Amadei CPF: 032.540.138-16 CBO: Cirurgião Dentista
CONS.
UF: SP
PROF.: CRO N º INSCR.: 18721
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 05/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2013

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 048/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0369/13 DATA PROTOCOLO: 06/03/2013 Nº CEVS:
353800601-863-000095-1-2 DATA DE VALIDADE: 12/03/2014 CNAE:
8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL: Ivete Tereza de Abreu
Collus CNPJ/CPF: 031.664.488/96 ENDEREÇO: Rua Doutor Oswaldo
Cruz N°: 75 COMPLEMENTO BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Ivete Tereza de
Abreu Collus CPF: 031.664.488-96 RESP. TÉCNICO: Ivete Tereza de Abreu
Collus CPF: 031.664.488-96 CBO:Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 29133 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 12/03/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar
as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e
criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive,
sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2012
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 289/2012 de “Aquisição de tubos de concreto para serem utilizados em diversas obras”, foi
elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 21/11/2012:
ATA nº 092/2012

ITEM
01

UNIDADE DE
MEDIDA
PC

Empresa: FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DESCRIÇÃO
1.013.002.0054 - tubo de concreto simples PS-1 ø
0,40, comprimento 1,50 m.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

FERMIX

53,90

15.000

PREGÃO Nº. 020/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 020/2013, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento,
balanceamento, cambagem e cáster para atender os veículos pesados (caminhões) pertencentes à frota municipal, por um período de 12 (doze) meses”,
a Autoridade Superior, face à manifestação do Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 21 de março de 2013

ITEM

UNIDADE
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

02

PC

1.013.002.0054 - tubo de concreto armado PA-1 ø
0,60, comprimento 1,50 m

GUARANI

106,40

8.000

03

PC

1.013.002.0054 - tubo de concreto armado PA-1 ø
0,80, comprimento 1,50 m

GUARANI

164,90

4.000

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 005/2008
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 026/2008
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Arcolimp Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para unidades escolares.
Vigência: prorrogado em 60 dias até 29/04/2013
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Fredy Lavadens Ribera
Data de assinatura: 28/02/2013
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013.

ATA nº 093/2012

Empresa: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Pindamonhangaba, 26 de março de 2013.

16 Esportes

Pindamonhangaba, quinta-feira, 28 de março de 2013

Neste
ﬁnal de
semana
não
haverá
jogos de
futebol na
cidade
A pedido dos diretores dos times classiﬁcados para a fase semiﬁnal
da Copa Regional de Futebol Amador, devido ao
feriado prolongado, os
jogos marcados na tabela
para este domingo (31),
foram transferidos para o
dia 7 de abril.
Em locais ainda a
serem deﬁnidos pela Comissão Organizadora, os
jogos serão os seguintes:
Araretama (Pinda) x Vila
São Geraldo (Taubaté) e
Abaeté (Taubaté) x Floresta (Tremembé).
Categoria Cinquentão
Na categoria Veteranos-Cinquentão a partida
decisiva, entre Vila São
Geraldo (Taubaté) e Colorado (Pinda), deverá
acontecer no dia 14 de
abril, também aguardando a deﬁnição do local.

Liga de
Futebol
também
adia
jogos pelo
Quarentão
Também a segunda
rodada do Campeonato
de Veteranos-Quarentão,
promovido pela Liga de
Futebol, foi transferida
para o domingo seguinte,
dia 7 de abril.

Prosseguem
campeonatos
de futsal
Sub 11 e
Principal
A Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão
está realizando o campeonato nas categorias Sub 11 e
Principal Livre, com apoio
da Prefeitura, por meio do
Departamento de Esportes.
Conﬁra as próximas rodadas:
Categoria Adulto

27/3 – Quarta-feira – CE
Zito
20h – Bar do Zé do Café B
x EC Mantiqueira
21h – Unidos do Araretama
x Bar do Zé do Café A

Categoria Sub 11

28/3 – Quinta-feira – GE
Ferroviária
20h – PS Grêmio x Grêmio
20h40 – EC Agenor x
Projeto Viva
21h20 – AA Ferroviária x
Família Lorena

Atletas de Pinda participam dos
30º Jogos Abertos da Juventude
MARCOS CUBA
Os atletas de Pindamonhangaba estão se preparando para participar dos 30º
Jogos Abertos da Juventude. A competição é realizada pelo Governo do Estado
de São Paulo com o apoio
das prefeituras. Na última
segunda-feira (25), aconteceu o Congresso Técnico
em Pindamonhangaba e participaram representantes de
Taubaté, Tremembé, Caçapava, Campos do Jordão e da
“Princesa do Norte”.
Os jogos são divididos em
fases sub-regional, regional
e estadual. Apenas na sub-regional, Pindamonhangaba
contará com 300 atletas. As
competições serão realizadas
em todas as cidades.

Marcos Cuba

Representantes das delegações durante o Congresso Técnico

No Congresso Técnico,
foram deﬁnidas as possíveis
datas das partidas, que serão

divulgadas pela Inspetoria da
Secretaria de Esportes, Lazer
e Juventude do Governo do

Estado de São Paulo.
De acordo com as informações da Secretaria de Es-

portes de Pindamonhangaba,
a partir da segunda quinzena
de abril, a população poderá
ir aos centros esportivos e
ginásios para vibrar e apoiar
os atletas do município em
jogos de futebol, futsal, handebol, voleibol, entre outros.
Paulo César Berti, chefe de Divisão de Esportes
de Caçapava, comentou que
o congresso transcorreu da
melhor maneira possível e os
representantes entraram em
acordo para deﬁnir os locais
e datas da competição. “A
nossa sub-região é muito forte, porque Pindamonhangaba
e Taubaté têm um trabalho
muito grande. A nossa expectativa é a melhor possível,
com a participação de 120
atletas”, disse.

Exames médicos garantem a saúde de alunos do lazer
MARCOS CUBA
No último ﬁnal de semana, os alunos das atividades
aquáticas participaram de
exames médicos. As aulas
são oferecidas pelo setor de
atividades aquáticas, da Secretaria de Esportes e Lazer
da Prefeitura de Pindamonhangaba. Eles fazem as aulas
nas piscinas do Centro Esportivo José Ely Miranda “Zito”,
João Carlos de Oliveira “João
do Pulo” e no Araretama.
Para os alunos - com idade entre 7 e 92 anos - esses
exames garantem a saúde de
cada um, bem como a dos
professores que ministram
aulas a partir das 7 horas.

A pedagoga Cristina Rapani pratica hidroginástica
no Araretama e diz que realizar os exames gratuitamente
é uma iniciativa muito boa,
porque há pessoas que não
tem condições para pagá-lo.
“No momento eu não teria
condições de pagar e demoraria muito para fazer as aulas. Com o exame, me sinto
mais segura e tranquila para
entrar na piscina”.
Claudionora Alves é uma
das alunas exemplares não
faltando às aulas de hidroginástica. Ela também salientou
o quanto considera importante a realização do exame, bem
como sua gratuidade.

II Copa de Xadrez
MARCOS CUBA
Enxadristas de toda a região poderão participar da II
Copa Princesa do Norte de
Xadrez, por equipes. A competição será realizada dia 21
de abril, domingo, no Lions
Clube, na avenida Dom João
Bosco, Alto Tabaú.
Em 2012, o evento contou
com a participação de 30 equipes, formada por jogadores de
cidades do Vale do Paraíba, litoral Norte e grande São Paulo.
De acordo com o Clube
do Xadrez de Pindamonhangaba, a realização de torneios
por equipes é rara na modalidade, o que atraiu grande
interesse por parte dos competidores.
Os interessados em participar da II Copa devem fazer

as inscrições até as 18 horas do dia 20, através do
e-mail clube.xadrez.pinda@gmail.com,
enviando o nome da equipe com
seus três integrantes, bem
como seus respectivos números de RG e datas de
nascimento.
As equipes poderão se
inscrever gratuitamente em
cinco categorias de disputa:
Absoluto, Feminino, Sub 21,
Sub 17 e Sub 13. O regulamento completo do torneio
pode ser acessado pelo site:
www.avpx.com.br.
Mais informações sobre a
organização do evento podem
ser obtidas através do e-mail
clube.xadrez.pinda@gmail.
com ou pelo telefone 97185250, com Denise Leal.

Grêmio União
estreia no
Metropolitano de
Futsal neste sábado
O Grêmio União estreia neste sábado (31),
no Campeonato Metropolitano “A2”, chave D,
realizado pela Federação Paulista de Futsal.
O Projeto Social Grêmio
União realiza importante trabalho, tendo o

apoio da Prefeitura, por
meio da Secretaria de
Esportes.
A estreia será em Pindamonhangaba, no ginásio de
esportes do Alto do Tabaú,
pelas categorias sub 9, 11,
13, 15 e 17, contra a AD
Wimpro de Guarulhos.

Marcos Cuba

Participantes de atividades aquáticas aguardando o exame médico

Seleção de judô de Pinda será
formada por atletas da cidade
MARCOS CUBA
Os judocas de Pindamonhangaba têm a oportunidade
de integrar a Seleção Pindamonhangabense da modalidade. Para isto, será preciso
participar de uma seletiva
no dia 6 de abril, aberta aos
judocas nascidos entre 1994
e 1998. Esta ação tem como
foco os Jogos Abertos da
Juventude, competição que
abre o calendário.
Para participar, basta ir
ao ginásio “Raquelzão”, localizado ao lado do Centro
de Treinamento Luiz Calói,
e apresentar RG, CPF, comprovante de residência e uma
foto 3x4 recente. A pesagem

será das 7h30 às 8h30. Os
trabalhos terão início às 9
horas.
Não será permitida a participação de atletas que
possuam nível de faixa cor
branca; só poderão participar atletas que residam
em Pindamonhangaba. Os
menores de idade deverão
estar acompanhados dos
pais ou responsáveis ou
apresentar uma autorização assinada.
Para obter mais informações, os interessados podem
entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer
pelos telefones 3648-2248 e
3643-2170.

Conﬁra a
programação
Categorias da Seletiva:
As categorias da seletiva
serão divididas de
acordo com a seguinte
especiﬁcação:
Masculino (nascidos
em 1994, 1995, 1996,
1997 e 1998): -55kg,
-60kg, -66kg, -73kg,
-81kg, -90kg, -100kg,
e + 100kg: Feminino
(nascidos em 1994,
1995, 1996, 1997 e
1998): -44kg, - 48kg,
-52kg, -57kg, -63kg,
-70kg, -78kg, e +78kg.

Ferroviária e Água Preta lideram o
Campeonato Municipal de Malha
Os times de malha da Ferroviária e Água Preta se enfrentaram no último dia 24 na
raia da Água Preta, em jogos
emocionantes.
Logo na primeira partida,
a Ferroviária entrou com dois
reforços que no ano passado defenderam a Água Preta
(conquistando o inédito título
paulista): Lucas Ouverney
e Bill. O Água Preta entrou
com os atletas Renato Moreira, Tite, Márcio, Bruninho e
depois Gabriel. Com a vantagem de dois atletas conhecerem o campo, a Ferroviária

não deixou o time da casa
abrir larga diferença, e com
uma troca de lado de cabeceira do atleta Dú Santos e uma
ótima partida do Emerson,
empatou o jogo nos lances
ﬁnais da partida, e mostrando
experiência e técnica, virou
o jogo, garantindo a e vitória
pelo placar de 166 x 128.
A segunda partida também
foi muito equilibrada. O Água
Preta mostrou sua força e com
os atletas Odair Ramalho, Cebola, Ramirez e Jhonny, derrotou a Ferroviária, que tinha em
campo outros dois ex-atletas

campeões paulista pela Água
Preta ano passado, Eduardo,
Sérginho, e completando o
quarteto, o ex-atleta de São
Bernardo do Campo, Ico Soares, e seu irmão Dú.
Com a vitória da Ferroviária
na primeira partida, os dois times lideram o Campeonato Municipal com 9 pontos, e o vem
em terceiro lugar com 5 pontos.
A próxima rodada acontece somente no dia 7 de abril (domingo), devido à Páscoa e volta com
o jogo na raia da Ferroviária,
que recebe o Bosque da Princes,
a às 9 horas.

