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previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA     19ºC 
TEMP. MÁXIMA    24ºC
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TEMP. MÁXIMA    27ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    25ºC

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    25ºC

SEXTA-FEIRA - 5/4

SÁBADO - 6/4

DOMINGO - 7/4

SEGUNDA-FEIRA - 8/4

Chuva, 
muitas nuvens

variação de 
nebulosidade

Variação de 
nebulosidade

Variação de 
nebulosidade
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Divulgação

Pindamonhangaba foi a primeira 
das 39 cidades da região metropo-
litana do Vale do Paraíba a rece-

ber as Carteiras de Identificação 
de Passageiro Especial (Cipes), 
que garantem a gratuidade no 

transporte coletivo desta região.
As carteiras foram entregues em 

uma cerimônia realizada na tarde de 

quinta-feira (4), no prédio da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae).

Cartões de gratuidade no transporte 
são entregues em Pindamonhangaba

Cerca de 200 jovens de Pindarecebe-
ram a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa 
Senhora e os conduziram até a Igreja 

Matriz, na manhã de quarta-feira (3). 
No local, aproximadamente mil pessoas 
esperavam para uma missa solene. Após 

a cerimônia, a cruz e o ícone seguiram 
para a Igreja São Benedito, onde outra 
missa foi celebrada.

Símbolos da Jornada Mundial são 
recebidos por jovens da cidade

A nebulização e a termonebuliza-
ção estão sendo utilizadas pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba para 
combater o mosquito transmissor da 
dengue na cidade. Diversos bairros 
estão recebendo os agentes de con-
trole de vetores com seus equipa-
mentos e a aplicação de inseticida, 
bem como a caminhonete que faz a 
termonebulização.

Além disso, a Prefeitura também 
promove diversos mutirões, como o 
que acontece neste sábado, a partir 
das 8 horas, no Ipê II.

Combate à dengue tem nebulização 
e termonebulização na cidade

Semifi nais da 
Copa Regional 
Amador 
acontecem 
domingo

Serão realizadas domingo (7), as 
semifinais da Copa Regional de Fu-
tebol Amador Troféu "José Maria da 
Silva", em locais ainda a serem defi-
nidos pela comissão organizadora. O 
evento é organizado por Vlamir Lucas 
"Macarrão" com apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Esportes.

Campeonato de 
Aeromodelismo 
será realizado 
no domingo

 

Ferroviária 
elege nova 
diretoria 
no domingo

Neste domingo (7), no horário 
das 10 às 15 horas, todos os sócios 
titulares  da Associação Atlética Fer-
roviária, com suas obrigações em dia, 
poderão votar para presidente e vice-
-presidente da diretoria, 14 membros 
efetivos e suplentes do Conselho Deli-
berativo, cinco membros e suplentes do 
Conselho Fiscal, e igual número de in-
tegrantes da Comissão de Sindicância.

Pindenses 
praticam 
atividade física 
em prol da saúde

Para comemorar o Dia Mun-
dial da Atividade Física e fugir do 
sedentarismo, a Prefeitura está 
com vagas abertas para crianças, 
jovens, adultos e a melhor idade. 
Aproximadamente 12 mil muníci-
pes praticam as atividades ofere-
cidas pela Prefeitura, como: alon-
gamento, ginástica, musculação, 
voleibol, voleibol adaptado, fute-
bol, futsal, handebol, basquete, 
tênis de mesa, dança de salão, na-
tação, caminhada, hidroginástica, 
entre outras. 

Pindamonhangaba realiza o Ter-
ceiro Encontro de Aeromodelismo no 
domingo (7), a partir das 10 horas, no 
Parque da Juventude. O esporte con-
siste na pilotagem via controle remo-
to de modelos de aeronaves.

Ruas do 
Goiabal fi cam 
mais seguras 
com obras de 
infraestrutura 

Preso marido 
acusado de 
mandar matar  
ex-ofi cial de 
justiça
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Cerimônia de entrega das carteiras emitidas às pessoas que se enquadram nas categorias exigidas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos

Passagem da cruz por Pinda foi concluída com missa na Paróquia NS da Assunção (igreja de São Benedito)

Prefeitura fará 
atendimento aos 
moradores do 
Shangri-lá

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba vai realizar na segunda-feira (8), 
às 14 horas, no auditório municipal, 
atendimento aos moradores do bairro 
Shangri-lá, para orientá-los com rela-
ção à documentação de seus imóveis.

 O objetivo é apurar as reivindi-
cações daquele bairro com relação à 
situação dos lotes.

Carro da Prefeitura utilizado para aplicar inseticida nas ruas de Pinda
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CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Ontem e hoje
João Paulo OuverneyAugustin San Martim

Datas Comemorativas

- DICAS DE SAÚDE -
Escreva corretamente 

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

Falecimentos

Divulgação

Veja o que se comemora hoje, dia 5 
de abril, e nos dias seguintes:

5/4 – São Peregrino, Dia Nacional das Comunicações (Datas do 
Jornalismo), Dia Nacional do Expedicionário.

6/4 – São Leonardo Murialdo, Dia Universal do Selo Postal, Dia 
do Cartógrafo (Crea).

7/4 – Juvenal, Dia do Silêncio.
8/4 – São Vitor, Abolida a Escravidão dos Índios no Brasil (1758), 

Dia da Vitória  (derrota da Alemanha Nazista na Segunda Guerra 
Mundial), Dia Mundial da Cruz Vermelha, Dia do Artista Plástico e Dia 
do Pintor e Dia do Profi ssional de Marketing.

Será realizada esta semana 
na Paróquia São Cristóvão, do 
bairro Cidade Nova, o Tríduo da 
Misericórdia, com a seguinte pro-
gramação:

De quinta-feira (4) a sábado (6): 
19 horas – Recitação do terço da 
misericórdia e missa solene na co-
munidade Santa Cecília. Cada noite, 
a cargo de duas comunidades.

Domingo (7)
18 horas – Procissão solene pe-

las ruas do bairro Cidade Nova. 19 
horas  – Missa solene na matriz São 
Cristóvão, sob a responsabilidade 
das comunidades São Cristóvão, 
Santíssima Trindade e Santa Cruz.

 O pároco responsável é o pa-
dre Sebastião César Moreira.

4º Encontro 
das Tradições
Nos dias 13 e 14 deste mês, 

a Paróquia de São Cristóvão, no 
bairro Cidade Nova, em Pindamo-
nhangaba estará realizando o  4º 
Encontro das Tradições.

A programação marca para 
o dia 13 (sábado), às 18 horas, a 
missa Country com a participação 
dos jovens da comunidade e bair-
ros da região.

No dia 14, a partir das 
11h30, haverá barracas com 
comidas típicas regionais e 
shows musicais, além do bingo 
beneficente, a partir das 14 ho-
ras, encerrando à noite também 
com show musical.

Tríduo de Misericórdia na 
Paróquia São Cristóvão 

Dia da Vitória
Em 8 de abril é comemorado mundialmen-

te o  Dia da Vitória, porque é a data formal da 
derrota da Alemanha Nazista pelos Aliados 
na Segunda Guerra Mundial, o confl ito mais 
sangrento da história da humanidade. As três 
Forças Armadas Brasileiras (Exército, Aero-
náutica e Marinha) comemoram esta data, 
ocorrida no ano de 1945. 

O Brasil tem grande parcela de contribui-
ção nessa vitória, inclusive soldados de Pin-
damonhangaba. Em setembro de 1944,  a 
Força Expedicionária Brasileira (FEB) entrou 
em combate na 2ª Guerra Mundial, ao norte 
da cidade de Pisa, na Itália, com participação 
ativa na tomada de Monte Castelo e Castel-
nuovo (Itália).  Existe um Monumento Nacio-
nal aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, 
no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro.  Vá-
rios pindamonhangabenses morreram em 
terras italianas.

A data, em 1945,  foi motivo de grandes ce-
lebrações, especialmente em Londres, onde 
mais de um milhão de pessoas festejaram o 
fi m da confl ito, embora os traumas pós-guer-
ra continuassem durante muitos anos. Em 
Londres, juntaram-se grandes massas de po-
pulação, surgindo à varanda do palácio o Rei 
Jorge VI e a Rainha Elisabete, acompanha-
dos pelo primeiro-ministro, Winston Churchill, 
saudando a população. A Princesa Isabel (fu-
tura Rainha Isabel II) e a sua irmã, a Princesa 
Margarida, foram autorizadas a juntar-se à 
festa, anônimas, em meio ao povo londrino.

O presidente Harry Truman, dos Estados 
Unidos,  dedicou a vitória ao seu anteces-
sor, Franklin D. Roosevelt, que morrera há 
um mês. Os Aliados haviam decidido que o 
dia 9 de Maio de 1945 seria o da celebração, 
porém os jornalistas ocidentais lançaram a 
notícia da rendição alemã mais cedo do que 
era previsto, precipitando a festa. A União 
Soviética manteve as celebrações para a 
data combinada, sendo por isso que o fi m da 
Segunda Guerra Mundial, conhecida como a 
Grande Guerra Patriótica na Rússia e outras 
zonas da antiga URSS, é celebrado no dia 
9 de maio. A vitória aliada sobre o Japão é 
celebrada em 15 de agosto de 1945.

Segundo estimativas, calcula-se entre 50 a 
70 milhões de mortos, além de 28 milhões de 
mutilados e devastação das principais cidades 
europeias. Foi uma guerra dantesca, um fi lme 
real de horror durante seis anos, que as pessoas 
de bom senso esperam, nunca mais se repita.

Pode um pianista estar no piano? Os verdadeiros pianistas sempre 
estão ao piano, tocando e encantando. Os outros... bem, os outros 
devem fi car no piano mesmo, a fi m de não atrapalharem quem sabe... 
À  é que indica proximidade, e não em. Por isso, fi camos à janela, ao 
portão, ao telefone. Ninguém fi ca na linha, aguardando alguém; nós, 
seres humanos, fi camos à linha. De preferência... TN

4/4 - Takeo Nonaka, 72 anos, residente no centro; Anibal Vicente, 57 
anos, residente no Crispim.
3/4 -  Sebastião José da Silva Sobrinho, 54 anos, residente no Maria 
Áurea.
2/3 - Maria Antonia Oliveira da Silva, 85 anos, residente no Araretama.

Hoje... No mesmo prédio, que teve poucas alterações, 
existe uma loja de calçados

Hoje, nesta seção, o leitor pode conferir o prédio da esquina da rua Deputado 
Claro César com a Dr. Monteiro César (em frente a Casas Pernambucanas):

Ontem... Neste prédio funcionou durante muitos anos 
(décadas de 60 e 70) a loja A Imperial

- Dengue -
Lagos, cascatas, espelhos d’água decorativos 
Mantenha-os sempre limpos. Crie peixes, pois eles se alimentam 

de larvas. Se não quiser criar peixes, mantenha a água tratada com 
cloro ou encha-os com areia.

 Piscinas
Trate a água com cloro. Limpe uma vez por semana. Se não 

for usá-la, cubra bem. Se estiver vazia, coloque 1 kg de sal no ponto 
mais raso.

Neste domingo (7), no horá-
rio das 10 às 15 horas, todos 
os sócios titulares  da Asso-
ciação Atlética Ferroviária, 
com suas obrigações em dia, 
poderão votar para presidente 
e vice-presidente da diretoria, 
14 membros efetivos e suplen-
tes do Conselho Deliberativo, 
cinco membros e suplentes do 
Conselho Fiscal, e igual núme-
ro de integrantes da Comissão 
de Sindicância.

O prazo para inscrições de 
chapas terminou no dia 2 de 
abril. O clima de eleição está 
muito animado, com candidatos 
distribuindo panfletos, usando 
camisetas e fazendo a propa-
ganda verbal juntos aos sócios.

Foi instalado no clube  um 
painel onde os candidatos po-
dem divulgar suas chapas e 
propostas, em um clima bas-
tante democrático.

Ferroviária elege presidente da diretoria e conselheiros 

As seguintes chapas disputam as 
eleições para presidente e conselheiros:

CHAPA 1  - “SUPERAÇÃO” -  
Tem como candidato a presidente à reeleição José Celso Púpio; vice, Marcos Antonio dos Santos.  
CHAPA 2  - “DE MÃOS DADAS COM O SÓCIO” –
Candidato a presidente  Odair Moreira “Dadá”; vice, Paulo Hilário.
A terceira chapa terá Robinson Martins da Luz “Abissínio” como candidato a presidente e Ubirajara Jaccino 
candidato a vice. 
Existem ainda outras chapas disputando somente os cargos de conselheiros: Inovação Alviverde, Trabalho e 
Ação e Inove.

Marcos Antonio e 
José Celso Púpio 

Paulo Hilário  e 
Adair Moreira 

Ubirajara Jaccino e 
Robson Martins 

A programação é a seguinte:
Sexta-feira (5) – 20 horas
Local - Lar de Idosos Irmã Terezinha (rua São João Bosco, 706 – San-
tana)
Presenças da Mocidade Espírita Júlio Cabral, Grupo Vocal Anália Fran-
co, Mocidade Espírita Augusto César Netto, e declamações de poesias 
e casos de Chico Xavier, por diversas pessoas.

Sábado  (6) – das 9 às 12 horas
Local – Praça Monsenhor Marcondes
Apresentações musicais: Grupo Energia,Grupo  Amanhecer, Grupo Mu-
sical Castelã (SJC) e Grupo Coral Anália Franco.

 Sábado (6) – 20 horas
Local – Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes (rua Capitão Vitório 
Basso, 75)
Palestra sobre o tema “Chico Amor Xavier”, pelo orador Aldredo Nahas, 
de São Paulo. Apresentação musical de Gabi Zola.

A comissão coordenadora do evento convida todos a participarem, a 
entrada é franca.

4º Encontro com Chico Xavier acontece no fi m de semana
Acontece neste fi m de semana 

em Pindamonhangaba o “4º Encon-
tro com Chico Xavier”, em homena-
gem ao 103º ano de nascimento do 

líder espírita kardecista, eleito em 
pesquisa realizada pelo SBT no fi -
nal de 2012 “O maior brasileiro de 
todos os tempos”.

João Paulo Ouverney Divulgação Divulgação Divulgação
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 Odirley Pereira
As ruas do Goiabal que já ganharam rede de 

esgoto agora estão recebendo aplicação de cas-
calhos (pedras). A intenção do Departamento de 
Serviços Municipais da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba é evitar barro nas ruas em épocas de 
chuvas e poeira nas secas. A ação também deixa 
as ruas mais seguras para as pessoas que trafe-
gam pelo local.

De acordo com o órgão, ruas do loteamen-
to Lago Azul – que fica ao lado do Goiabal, 
também contam com este benefício.

Esgoto
O esgoto no Goiabal é uma parceira entre 

a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Sabesp 

para levar saneamento básico às famílias do 
local.

Trata-se de um investimento de R$ 11,2 
milhões e contemplam 32 mil metros de 
rede de esgoto – um grande trabalho que 
vai possibilitar mais qualidade de vida para 
centenas de famílias.

Os trabalhos incluem redes coletoras, li-
gações domiciliares, estações elevatórias e 
linhas de recalque para bombeamento.

A rede de esgoto no Goiabal eleva os nú-
meros de coleta e tratamento para pratica-
mente 100% e deixa Pindamonhangaba em 
patamar elevado nos índices de saneamento 
básico.

Limpeza gera qualidade 
de vida em bairros

 Maria Fernanda MunhOz
 A Secretaria de Saúde da 

Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está se preparando para 
a 15ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza. 
O Ministério da Saúde, em 
parceria com os governos esta-
duais e municipais, realizará a 
campanha de 15 a 26 de abril, 
sendo o dia 20 de abril dedica-
do à mobilização nacional. O 
slogan será “Quem lembra da 
vacina se protege da gripe”.

A equipe da Prefeitura de 
Pinda participará, na sexta-
-feira (5), de uma reunião em 
Guaratinguetá, quando serão 
repassadas as orientações aos 
municípios referentes à cam-
panha.

De acordo com informa-
ções do Ministério da Saú-
de, a influenza é uma doen-
ça respiratória infecciosa de 
origem viral, que apresenta 
potencial para levar a com-
plicações graves e até mes-
mo ao óbito, especialmente 
nos grupos de alto risco, for-
mado por crianças menores 
de 2 anos de idade, gestan-
tes, adultos com 60 anos ou 
mais, portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis 
e outras condições clínicas 
especiais. Dessa forma, essas 
pessoas, além dos profissio-
nais da saúde e de mulheres 

Pinda participa da campanha 
de vacinação contra a gripe

A campanha de vacinação será realizada de 15 a 26 de abril em todo o país

no período pós-parto, serão 
englobadas na campanha 
nacional deste ano. Os por-
tadores de doenças crônicas 
precisarão levar uma prescri-
ção médica para tomarem a 
vacina.

Ainda segundo o Ministé-
rio da Saúde, a gripe é uma 
doença de elevada transmis-
sibilidade, que se dá por meio 
de secreções das vias respira-
tórias da pessoa contaminada 
ao falar, tossir, espirrar ou 
pelas mãos que, após o con-

tato com superfícies recém-
-contaminadas por secreções 
respiratórias podem levar o 
agente infeccioso direto à 
boca, aos olhos e ao nariz.

Os sintomas, muitas ve-
zes, são semelhantes aos do 
resfriado ou de outras doen-
ças infecciosas causadas por 
outros vírus e bactérias, e se 
caracterizam pelo compro-
metimento das vias aéreas 
superiores, com congestão 
nasal, corrimento excessivo 
de muco nasal, tosse, rou-

quidão, febre variável, mal-
-estar, dor muscular e dor de 
cabeça.

O Ministério da Saúde 
estima um público-alvo de 
39,2 milhões de pessoas a 
serem vacinadas em todo 
o país. Em torno de 65 mil 
postos de vacinação estarão 
em funcionamento durante a 
campanha, mobilizando mais 
de 240 mil profissionais de 
saúde. Serão distribuídas cer-
ca de 43 milhões de doses da 
vacina influenza.

Os bairros do Cidade 
Jardim, Lago Azul e Jar-
dim Princesa, incluindo 
Mossoró, estão ficando 
mais limpos com os 
serviços da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
No local estão sendo 
feitas a remoção de en-

tulho, de mato, além da 
varrição das ruas, o que 
dará mais qualidade de 
vida aos moradores dos 
bairros. O Departamento 
de Serviços Municipais 
informou que as ativida-
des devem ser concluí-
das até sexta-feira (5).

Limpeza e remoção de mato no Cidade Jardim

Ruas do Goiabal mais seguras com obras

Maquinário da Prefeitura prepara avenida para receber cascalhos

Célia Lima

Cintia CaMargO
Entre as 39 cidades da re-

gião metropolitana do Vale 
do Paraíba, Pindamonhanga-
ba foi a primeira a receber as 
Carteiras de Identificação de 
Passageiro Especial (Cipes), 
que garantem a gratuidade 
no transporte coletivo desta 
região.

Essas carteiras foram en-
tregues em uma cerimônia 
realizada na tarde de quinta-
-feira (4), no prédio da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), com 
a presença do prefeito Vito 
Ardito Lerario, a presidente 
da entidade Maria Giovana 
do Amaral, o presidente da 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo (EMTU), autoridades 

da cidade e os beneficiados 
com os cartões.

Benefícios
A carteira será emitida 

somente às pessoas que se 
enquadram nas categorias de 
deficiências físicas, visual, 
mental e auditiva e os que 
tenham sua capacidade la-
borativa comprometida por 
doenças orgânicas como HIV 
e tumores malignos. Com 
o cartão, o usuário embarca 
pela porta dianteira do ônibus 
e, ao aproximar o cartão do 
validador, passa pela catraca 
e desembarca pela porta tra-
seira do veículo.

Com isso, as emissões 
das carteirinhas de gratuida-
de não serão mais realizadas 
pelas empresas de ônibus dos 
municípios.

Pinda é a primeira cidade a receber 
cartões de gratuidade no transporte

Cerimônia de entrega das carteiras de gratuidade ocorreu no prédio da Apae na quinta-feira (4)

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba informa que 
na próxima segunda-feira 
(8),será realizado atendimen-
to aos moradores do bairro 
Shangri-lá, para orientá-los 
com relação à documentação 
de seus imóveis.

 O objetivo do atendimen-
to é apurar as reivindicações 

dos moradores daquele bair-
ro com relação à situação dos 
lotes.

O atendimento será reali-
zado no auditório da Prefei-
tura, a partir das 14 horas. Os 
moradores deverão levar os 
documentos de identificação 
e os documentos referentes 
aos seus imóveis. 

Prefeitura fará atendimento 
aos moradores do Shangri-lá

Célia Lima

Célia Lima Célia Lima

Arquivo TN
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Célia Lima

Célia Lima

Jovens de todo 
o mundo estão 
ansiosos com 
a jornada que 
acontecerá em 
julho, pois terão a 
oportunidade de 
encontrar o 
Papa Francisco. 
A missa, celebrada 
na Igreja Matriz, 
contou com a presença  
de aproximadamente 
mil fieis. 
Os símbolos 
internacionais ainda 
percorrerão outros 
municípios até 
chegar ao 
Rio de Janeiro
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Grupo organiza 
baile para 
Terceira Idade 
no Araretama

Aiandra Alves Mariano
Aproximadamente 200 

jovens de Pindamonhangaba 
receberam a Cruz Peregrina e 
o Ícone de Nossa Senhora e 
os conduziram ao Santuário 
Mariano Diocesano de Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso 
(Igreja Matriz), na manhã de 
quarta-feira (3).

No local, aproximada-
mente mil pessoas espera-
vam para uma missa solene, 
cocelebrada por padres das 
paróquias de Pindamonhan-
gaba e de Taubaté.

Os símbolos ficaram no 
local durante todo o dia, com 
a realização de outra missa às 
15 horas. No fim do dia, uma 
procissão conduziu os sím-
bolos até a Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção (igre-
ja de São Benedito), onde 
aconteceu a missa de despe-
dida, com presença dos fieis 
que lotaram as dependências 
da igreja. Às 0h30 os símbo-
los seguiram para a cidade de 
Taubaté. 

A cruz peregrina e o íco-
ne de Nossa Senhora repre-
sentam a fé dos jovens ca-
tólicos e percorrem o Brasil 
desde 2011, quando deixa-
ram Madri, na Espanha, lo-
cal da última Jornada Mun-
dial da Juventude. A cruz foi 
entregue, em 1984, pelo Papa 
João Paulo II para um grupo 
de jovens do Centro Juvenil 
Internacional São Lourenço, 
em Roma.

Resolução da Câmara de 
Regulação do Mercado de 
Medicamentos (Cmed) pu-
blicada quinta-feira (4), no 
Diário Oficial da União, au-
toriza reajuste de até 6,31% 
nos preços dos remédios. As 
alterações valem para três 
grupos de medicamentos, de-
finidos de acordo com o nível 
de participação de genéricos.

Na categoria com maior 
participação, onde os gené-
ricos representam 20% ou 
mais do faturamento, o rea-
juste autorizado pode chegar 
ao teto de 6,31%. Para remé-
dios com faturamento de ge-
néricos entre 15% e 20%, o 
reajuste autorizado é de até 
4,51%. Já entre medicamen-

Jovens de Pinda recebem símbolos 
da Jornada Mundial da Juventude 

Dona Carminha 
avisa que neste do-
mingo (7), haverá a 
missa na Igreja Nos-
sa Senhora Apareci-
da, em Coruputuba, 
às 10h30, celebrada 
pelo padre Antônio 
Reami (Salesiano,) 
que já trabalhou com 
a comunidade coru-
putubense  há alguns 
anos. Todos, princi-
palmente os jovens, 
estão convidados a  
participar.

Domingo 
haverá 
missa em 
Coruputuba

Bairro das Campinas encena Paixão de Cristo

Conhecida como um sím-
bolo internacional, a vonta-
de do Papa era que ela fosse 
levada para todos os lugares 
do mundo e se tornasse uma 
cruz peregrina. Construí-
da com 3,8 metros e feita de 
madeira, ela é um símbolo da 
fé católica da juventude.

Em 1994, a cruz come-
çou a sua jornada anual pe-
las dioceses dos países-sede 

de cada Jornada Mundial da 
Juventude. O ícone de Nossa 
Senhora representa a fé cató-
lica dos jovens e foi entregue 
em 2003 por João Paulo II 
para acompanhar a cruz pe-
regrina.

A 38ª Jornada Mundial da 
Juventude será realizada em 
julho, no Rio de Janeiro, e se-
rá a primeira viagem oficial 
do Papa Francisco.

Governo autoriza reajuste de 6,31% 
nos preços dos medicamentos

tos com menor participação 
de genéricos (faturamento 
menor que 15%), a Cmed au-
torizou um reajuste até 2,7%.

No ano passado, o reajuste 
autorizado pelo governo para 
medicamentos vendidos em 
todo o país chegou a 5,85%.

Um grupo está organizan-
do os preparativos de um bai-
le para a Terceira Idade no 
Araretama. O evento será re-
alizado no dia 18 de maio, 
das 18 às 22 horas. Poderão 
prestigiar e dançar as pessoas 
a partir de 50 anos. 

Esta atividade será desen-
volvida no centro comunitário. 
A Melhor Idade do Araretama 
e região conta com a colabo-
ração do casal Haideé Ferra-
ri e Luiz Gonzaga, eles desen-

volvem diversas atividades em 
parceria com o CCI do bairro 
das Campinas e contam com o 
apoio do Cras do bairro.

Todas as quartas-feiras há 
atividades para este público 
no centro comunitário, a par-
tir das 14 horas.

Haideé e Luiz agradecem 
o apoio de todos os colabo-
radores que os ajudam de 
forma direta e indireta. Eles 
contribuem com a alegria de 
muitos moradores.

A comunidade do bairro 
das Campinas realizou, na 
Sexta-feira Santa (29), a en-
cenação da Paixão de Cristo 
para um público de cerca de 
1.000 pessoas.

A apresentação foi rea-
lizada pela própria comuni-
dade, contando ainda com 
a presença de membros da 
Paróquia São Cristóvão de 
outros bairros. A encenação 
foi realizada ao ar livre, gra-
tuitamente para a população.

Há 6 anos a 
comunidade 

realiza este evento 
com o intuito de 

mostrar ao público 
o sentido cristão 

da Semana Santa

André Nascimento
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Tribuna do Norte

O juiz aposentado Ni-
colau dos Santos Neto, 84 
anos, foi transferido da car-
ceragem da Polícia Federal 
na capital paulista para a 
Penitenciária Doutor José 
Augusto Salgado, em Tre-
membé, a “penitenciária 
dos famosos”, P II. Ali estão 
presos os criminosos mais 
conhecidos do Brasil, auto-
res de crimes de repercussão 
internacional, como o casal 
Nardoni, Irmãos Cravinhos, 
entre outros. 

A transferência, aconte-
ceu a semana passada,  de-
pois que o acusado teve o 

Ex-juiz Nicolau é 
transferido para 
penitenciária de Tremembé

pedido de liberdade indeferi-
do pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). Nicolau cum-
pria prisão domiciliar desde 
2007 em razão de vários pro-
cessos cíveis e penais, todos 
sem decisão definitiva, por 
ter participado do esquema 
que desviou R$ 170 milhões 
da construção de um dos pré-
dios do Tribunal Regional 
do Trabalho de São Paulo. A 
decisão de revogar o regime 
especial de encarceramento 
foi tomada pelo Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região, 
com base em pedido do Mi-
nistério Público Federal.

A “penitenciária dos famosos” no município
de Tremembé

Divulgação

Preso marido acusado de mandar 
matar  ex-oficial de justiça

 
A Polícia Civil prendeu no 

início desta semana T.R.S., 
acusado de ser o mandante 
do assassinato de sua es-
posa N.M.R, ex-oficial de 
justiça. O crime ocorreu no 
dia 27 de janeiro de 2011, 
na Vila Bourghese, onde a 
mulher foi encontrada mor-

ta com cerca de 25 facadas. 
Segundo o marido declarou 
à polícia na época, o au-
tor seria o pintor C.H.S.S., 
contratado para realizar 
serviços na residência do 
casal. Ele foi preso em 
Campinas e teria confes-
sado a autoria do crime, e 

disse que o mandante teria 
sido o marido.  Os dois fo-
ram presos inicialmente, 
porém o marido foi posto 
em liberdade dois meses 
depois. As investigações 
preliminares foram feitas 
pelo delegado Dr. Vicente 
Lagioto e prosseguiram sob 

o comando do delegado Dr. 
Carlos Prado Pinto. Até que 
no último dia 25 de março,  
o Juiz de Direito da Vara de 
Pindamonhangaba expediu 
novo mandado de prisão 
contra T.R.S., que foi cum-
prido pelo SIG – Setor de 
Investigações Gerais. 

A Polícia Civil  está soli-
citando ajuda da população 
para identificar uma mulher 
que foi encontrada morta 
no dia 26 de fevereiro,  às 
21h49min, na av. Pau Brasil, 
bairro Goiabal. Após atendi-
mento de ligações telefônicas 
anônimas, policiais militares 
deslocaram-se ao local, onde 
encontraram uma mulher 
desconhecida, de cor parda, 
aparentando ter entre 30 a 35 
anos de idade, com ferimento 
na cabeça, porém ainda com 

Polícia pede ajuda 
para identificar 
mulher assassinada

vida. De imediato foi pro-
videnciado seu encaminha-
mento ao Pronto-Socorro, 
porém, ela não resistiu aos 
ferimentos e faleceu.

A polícia solicita que 
qualquer denúncia que ajude 
na identificação da vitima e 
esclarecimento da autoria do 
delito, seja direcionada ao 
Setor de Investigações Gerais 
da Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba, pelos telefones 
(12) 3642-2288, 3642-2299, 
197  e 181 (disque denúncia). 

No dia 26 de março a Po-
lícia Militar prendeu dois ho-
mens por tráfico de drogas no 
bairro Araretama. Eles por-
tavam até notas de moedas 
estrangeiras.  Os policiais 
receberam uma denúncia de 
tráfico de entorpecentes, e 
encontraram com os homens 
um revólver calibre 38 com 
numeração raspada, seis mu-
nições, uma balança de pre-

Homens são presos com 
drogas, dólares e euros

cisão, 29 frascos de lança 
perfume, cerca de 500g de 
cocaína, um cheque no valor 
de R$ 1 mil e R$ 106, além 
de U$ 1 (dólar) e € 5 (euros).

Na residência do outro de-
nunciado, os policiais encon-
traram mais três munições 
calibre 38. Os indivíduos fo-
ram presos em flagrante por 
tráfico de entorpecente, porte 
ilegal de arma e de munições.

A equipe de investiga-
dores (SIG) da Polícia Civil 
está trabalhando para resol-
ver um caso de homicídio, 
e pede a quem souber algu-
ma informação, que ajude 
comunicando à polícia. O 
jovem de 23 anos, Ayslan 
Rangel Carlota, foi encon-
trado caído no bairro Cidade 
Nova, às 2 horas do último 
dia 29. A Polícia Militar foi 

Investigadores procuram 
autor de homicídio

chamada e chegou ao local, 
onde constatou que ele havia 
levado três tiros, sendo dois 
nos braços e um no tórax, e 
ainda apresentava sinais de 
vida. Conduzido ao Pron-
to-Socorro pela equipe de 
resgate do Corpo de Bom-
beiros, não resistiu aos feri-
mentos e faleceu.  Segundo a 
polícia, a vítima já vinha re-
cebendo ameaças de morte.

Um garoto de 12 anos, 
L.S.R., residente no Vale 
das Acácias, foi atropela-
do por um carro Astra, às 
19h20 de terça-feira (2). O 
menino foi socorrido pelo 
motorista e levado ao Pron-
to Atendimento de Morei-
ra César, onde afirmou aos 

Criança de 12 anos é 
vítima de atropelamento

policiais não saber o que 
tinha ocorrido. O motorista 
do veículo, B.A., 21 anos, 
afirmou que a criança teria 
atravessado a rua correndo,  
e o atropelamento foi inevi-
tável, e que sua visão ainda 
foi prejudicada pelo fato de 
estar chovendo. 

Dois garotos, W.G.M.M., 
14 anos, e R.R.G.T., 15 anos, 
foram assaltados por dois 
adolescentes, às 22 horas  do 
dia 30 de março, um sábado, 
na rua Bicudo Leme, cen-
tro. Eles contaram aos po-

Menores são assaltados 
por  adolescentes

liciais que estavam no local 
quando se aproximaram dois 
adolescentes aparentando 
idade entre 15 a 17 anos, e 
simulando estarem armados, 
levaram documentos e di-
nheiro das vítimas.

A.A.S.M., residente no 
residencial Lessa, registrou 
BO na delegacia onde afir-
ma terem havidos saques in-
devidos na conta poupança 
em conjunto com seu mari-
do, J.P.M. Segundo ela, às 
9h30 de segunda-feira (1º/4) 
foi ao caixa eletrônico de 
sua agência bancária, e de-
pois de fazer um saque, foi 

Cliente de banco é lesada 
no caixa eletrônico

“ajudada” por dois homens 
desconhecidos a fechar a 
tela do caixa. Porém, pouco 
depois, tirou extrato e des-
cobriu que constavam qua-
tro saques na conta, totali-
zando R$ 3.900, que foram 
feitos pelo casal. Ela disse 
também que seu cartão foi 
trocado, supostamente pe-
los dois homens. 

A Polícia Militar pren-
deu, às 2h20 do dia 31 de 
março, J.L.P., 23 anos, resi-
dente em Roseira. Ele já era 
conhecido dos policiais e, 
ao ser abordado e sua ficha 
consultada, ficou compro-

Procurado pela Justiça é preso
vado que o mesmo estava 
com ordem de prisão emiti-
da pela Comarca da cidade 
de Roseira. Ele foi conduzi-
do ao 1º DP e de lá enviado 
à cadeia pública de Guara-
tinguetá.

Dicas  de  Segurança
Fique alerto sobre as drogas

1. Esclarecer a seus filhos, desde a infância, sobre o mal que as drogas 
causam ao viciado. 
 2. Conquiste a confiança de seus filhos. É melhor que eles peçam um 
cigarro a você, do que a um “amigo” de rua. 
3. Converse bastante com os professores das crianças, para saber de 
seu aproveitamento escolar. Acostume-se a verificar a caderneta de pre-
sença de seus filhos, para saber se não tem “matado” aulas. 
4. Mas companhias conduzem ao uso de drogas e ao crime. Selecione 
as companhias de seus filhos e os ambientes que eles frequentam (clu-
bes, “bailinhos”, etc). 

Um evento de resgate da 
história da rebelião do presídio 
da Ilha Anchieta, denominado 
“Filhos da Ilha”, há anos come-
çou a ser organizado pelo te-
nente Samuel, oficial da Polícia 
Militar já reformado. Trata-se 
de um encontro dos remanes-
centes da rebelião do presídio 
da Ilha Anchieta, que acontece 
anualmente, para relembrar o 
trágico acontecimento de 1952. 
Familiares de pessoas que vive-
ram, trabalharam ou estiveram 
presas na época, se reúnem 
para não deixar que a história se 
perca. O evento, que teve início 
num encontro em Taubaté com 
63 pessoas, atualmente já con-
ta com mais de  400 pessoas, 
que lotaram várias escunas em 
busca de um resgate social e 
histórico, além da confraterni-
zação e um belo passeio maríti-
mo. O tenente Samuel escreveu 
três livros sobre o palpitante 
tema: “Ilha Anchieta – Rebelião 
e Fatos”, “Casa de Custódia de 
Taubaté” e “Ilha Anchieta – O 
Prisioneiro do Pavilhão 6”.

O resgate da história
O organizador do “Filhos da 

Ilha” é um tenente que nada tem 
a ver com a rebelião na Ilha, 
senão a paixão pela história 
e uma série de coincidências 
que o levaram promover esses 
encontros. “Não planejei nada, 
foi acontecendo naturalmente”, 
afirma o tenente Samuel Mes-
sias de Oliveira. Ele não traba-
lhou no Instituto Correcional da 
Ilha Anchieta, que foi o primeiro 
presídio de segurança máxima 
do estado de São Paulo, mas 
trabalhou em diversos outros 
presídios, como o Carandiru, a 
Febem e o Instituto de Reeduca-
ção de Tremembé. Neste último, 
conheceu João Pereira Lima, o 
líder da rebelião e teve contato 
com policiais e soldados. Antes 
disso, havia lido o livro “Motim 
na Ilha”, que representou seu 
primeiro contato com a história. 
Mais tarde, o tenente resolveu ir 
conhecer a Ilha “pessoalmente” 
e encontrou o presídio em ruí-
nas, bem como a sua história, 
como se fosse algo a ser esque-
cido. A partir disso, começou a 
pesquisar e escrever a história 
em jornais e livros, para home-
nagear os sobreviventes. Hoje 
eles têm orgulho de serem des-
cendentes do povo da Ilha. O 
encontro “Filhos da Ilha” repre-
senta um resgate espiritual, psi-
cológico e social, onde histórias 
vêm à tona, as mágoas são dis-
sipadas e o que predomina é a 
emoção e a solidariedade.

Filhos da Ilha – resgatando 
a história do presídio da  Ilha 
Anchieta em Ubatuba

do livro ilha anchieta – re-
belião e Fatos, de  autoria do 
tenente  PM samuel 

Em 1902 a Ilha era mais 
conhecida como Ilha dos Por-
cos, quando nela foi construída 
uma Colônia Penal. Para tanto, 
foram desapropriadas cerca de 
412 famílias. Esta colônia viria a 
ser desativada em 1914, com os 
presos sendo transferidos para 
presídios de Taubaté; mas, em 
1928 foi reativada e para abrigar 
os presos políticos do período 
da ditadura de Getúlio Vargas. 
Nesta época, além dos habitan-
tes originais, passaram a morar 
na ilha os soldados e seus fami-
liares. Em 1942 a antiga colônia 
penal se transformou no Institu-
to Correcional da Ilha Anchieta. 
Um dia chegou ao presídio para 
cumprir pena Álvaro da Concei-
ção Carvalho Farto, o famoso 
Portuga, um criminoso mas tam-
bém formado em engenharia e 
muito inteligente. Aos poucos o 
Portuga passou a influenciar os 
outros presos, estruturou a vida 
de todos dando funções especí-
ficas a cada um para organizar 
a vida interna, o que diminuiu 
os conflitos. Mas as intenções 
do Portuga não eram bem es-
sas. Tendo criado uma organi-
zação entre os presos, passou 
a arquitetar um plano para uma 
rebelião, que incluía a tomada 
do presídio e das armas que 
ficavam no quartel do Morro do 
Papagaio. O plano foi executa-
do em 1952, numa batalha san-
grenta entre presos e policiais. 
Mas um soldado conseguiu na-
dar até o continente e alertou as 
autoridades. Diversas guarni-
ções se deslocaram para a Ilha, 
contendo a rebelião. Foram re-
capturados 129 presos; alguns, 
possivelmente tenham conse-
guido fugir em canoas. Outros 
tentaram fugir em barcos, mas 
a imperícia na navegação os fez 
caírem na água e ficado à mer-
cê dos tubarões. O líder, Portu-
ga, tinha problemas cardíacos e 
foi encontrado morto na Ilha.

Hoje em dia, a Ilha Anchie-
ta mudou totalmente seu perfil, 
passando a ter sua fauna, flora 
e riquezas históricas protegidas 
pelo Parque Estadual da Ilha 
Anchieta. Na sede do parque, 
são encontradas muitas infor-
mações e painéis fotográficos, 
monitores de turismo para tri-
lhas ecológicas e culturais, e a 
pequena capela foi restaurada. 
As instalações do antigo presí-
dio, em ruínas, atraem o públi-
co para viver a atmosfera onde 
aconteceram importantes fatos 
para nossa história. 

Ten. Samuel e participantes do encontro (no alto). 
Ruínas do antigo presídio (abaixo)

Capa do livro escrito pelo tenente PM Samuel

Reprodução

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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diretoriA de CoMuniCAção/CVP

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

Vereador Toninho da Farmácia

diretoriA de CoMuniCAção/CVP

AkiM/AgorA VAle

Vereador ricardo Piorino Faz uso da 
PalaVra na igreja maTriz de nossa senhora 
do Bonsucesso PindamonhangaBa

Vereador ProFessor osValdo macedo negrão

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

diretoriA de CoMuniCAção/CVP

diretoriA de CoMuniCAção/CVP

Fale com o vereador:
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

O vereador Professor Eric (PR) vi-
sitou o Complexo Esportivo no bairro 
Cidade Nova, onde funciona o “Pro-
grama Segundo Tempo”, uma parceria 
da Prefeitura com o Ministério dos 
Esportes e atende mil crianças da faixa 
etária de 7 a 17 anos, oferecendo aulas 
de tênis de mesa, xadrez, capoeira, 
futebol de campo, futsal, handebol e 
natação. O parlamentar encaminhou 
ofícios ao Deputado Federal Valdemar 
Costa Neto e ao Ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo, solicitando a renovação 
do contrato, que vence em setembro. 
“O Programa Segundo Tempo/Núcleo 
Pindamonhangaba possui excelentes 
condições para continuar na cidade, 
de acordo com avaliação de assessores 
do Ministério do Esporte que estive-
ram visitando as atividades que são 
desenvolvidas no bairro Cidade Nova. 

Segundo avaliação do Ministério 
do Esporte, o Programa Segundo Tem-
po de Pindamonhangaba está entre os 
melhores do Brasil. Além do bairro 
Cidade Nova, crianças e jovens mora-
dores do Santa Cecília, Maricá, Bairro 
das Campinas, Delta, Feital e Beta 
participam das atividades do 
Programa Segundo Tempo. 
Por ser um dos melhores do 
Brasil, o vereador Professor 
Eric afirmou que a intenção 
é criar núcleos nos bairros 
Araretama e Moreira César, 
bem como na rede municipal 
de ensino e pré-escola. 

O Projeto do vereador 
Toninho da Farmácia, que 
prevê a redução de idade 
de 65 anos para 60 anos 
para isenção da tarifa do 
transporte publico vai à 
votação na próxima segun-
da-feira, dia 8, na Câmara 
de Vereadores.

O vereador conta com 
apoio dos seus pares na 
aprovação deste projeto e 
sanção imediata pelo pre-
feito, já que essa matéria 
já foi objeto de aprovação 
em 2009, porém na época 
foi vetado pelo prefeito. 
Diversos municípios da 
região como Taubaté já 
adotaram es ta  medida , 
beneficiando uma grande 
parcela da população que 
necessita se deslocar e 
muitas vezes não possui 
recursos para arcar com os 
custos da passagem.

O vereador Toninho da 
Farmácia encaminhou ao 
prefeito Vito Ardito um 
requerimento solicitando 

Vereador Professor Eric 
visita “Programa Segundo 
Tempo” no Cidade Nova

Vereador ProFessor eric (Pr) conVersa com alunos do Programa segundo TemPo

Remefi
O vereador Professor Eric, em 

visita à Remefi Alexandre Machado 
Salgado, no bairro das Campinas, 
solicitou várias melhorias, entre 
elas, construção de uma cobertura e 
colocação de bancos na entrada do 
estabelecimento de ensino. “Ouvimos 
várias mães de alunos e estou solicitan-
do ao Executivo que a cobertura seja 
construída, para que possam esperar 
seus filhos com mais comodidade e se 
proteger, principalmente, de chuva”, 
explicou o vereador, que também 
reivindicou ampliação do espaço 
físico do local. 

Durante a visita, o parlamentar 
também constatou a necessidade da 
poda de árvores que cercam a escola 
e uma creche. “Enviamos os pedidos, 
por meio de indicações e requeri-
mentos, para que o Executivo tome 
as providências cabíveis. E as podas 
precisam ser feitas, porque quando 
há chuva com ventos fortes, existe o 
risco de galhos caírem sobre os alunos 
e funcionários”, ressaltou.

ProFessor eric em FrenTe à 
remeFi no Bairro das camPinas

Projeto do vereador Toninho da 
Farmácia que beneficia pessoas 
acima de 60 anos vai à votação

que no processo licitatório 
para a concessão das linhas 
urbanas do município, tam-
bém conste a gratuidade 
para pessoas acima de 60 
anos. “Convidamos toda 
a população de Pindamo-
nhangaba a comparecer na 
Sessão Ordinária, princi-
palmente a Terceira Ida-
de. Os que não puderem 
comparecer pessoalmente 
poderão  acompanhar  a 
Sessão pela TV Câmara, 
pelos canais 96 analógico 
e 4 digital da NET. Essa 
é  uma medida que vai 
beneficiar principalmente 
a população mais caren-
te, que não tem recursos 
para pagar a  passagem 
dos  ôn ibus .  Con tamos 
com a sensibilidade do 
prefeito Vito Ardito, no 
sentido de atender esta 
nossa solicitação tão im-
portante para a população 
de  P indamonhangaba” , 
disse o vereador Toninho 
da Farmácia.

O vereador Professor Osval-
do Macedo Negrão (PMDB) es-
teve no último dia 22, em visita 
ao Programa Saúde da Família 
-PSF3, no bairro do Araretama, 
onde pôde constatar nesta uni-
dade recém-inaugurada várias 
irregularidades que impedem o 
bom atendimento à população. 
Uma das irregularidades é a falta 
de geladeira que inviabiliza a 
conservação de medicamentos 
odontológicos (resina) e vaci-
nas que necessitam de maior 
atenção devido ao alto risco de 
deterioração se não conservados 
adequadamente. A geladeira 
que lá se encontra, bem como 
o fogão são emprestados dos 
próprios funcionários, mas 
mesmo assim não atendem às 
necessidades de conservação 
por não serem próprios para 
esse fim.

A população também so-
fre com a falta de macas para 
os pacientes, também faltam 
mesas, material de limpeza, 
balanças para recém-nascidos 
e adolescentes, e cortinas nas 
salas de exame preventivo. As 

Vereador Professor 
Osvaldo visita PSF-3 
no bairro do Araretama

instalações sofrem deterioração, 
pois há vazamentos em diversas 
salas, incluíndo a sala de cura-
tivos, não há cabeamento para 
internet e telefone obrigando 
os funcionários a utilizar seus 
próprios celulares para agendar 
consultas, receber resultados de 
exames e posteriormente avisar 
os pacientes destes procedi-
mentos. Os funcionários além 
de ficarem impossibilitados de 
realizar seu trabalho de maneira 
adequada, não possuem uni-
formes e EPIs - Equipamentos 
de Proteção Individual, o que 
coloca em risco sua integridade 
física. As salas dos médicos não 
possuem ar-condicionado bem 
como faltam folhas de evolução 
dos atendimentos, o que preju-
dica o acompanhamento das 
consultas. “Em uma unidade 
recém-inaugurada é importante 
que se faça sua adequação, que 
os problemas sejam resolvidos 
para que a população seja 
atendida de maneira segura e 
digna”, disse o vereador Pro-
fessor Osvaldo.

Na última terça-
feira, dia 02, o verea-
dor Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão 
(PPS) esteve presente à 
reunião realizada pelo 
AMORPAS – Asso-
ciação dos Moradores 
do Bairro do Pasin, 
realizada no Centro 
Comunitário do bairro.

Magrão teve a oportunidade 
de apresentar o projeto preliminar 
para a construção da Praça do 
Pasin, que já tem lugar definido e 
aguarda somente alguns detalhes 
técnicos para início das obras. Os 
participantes da reunião fizeram 
diversos questionamentos com 
relação ao projeto apresentado. 
Porém, o vereador deixou claro a 
todos que trata-se de um projeto 
preliminar, ou seja, um ponto 
de partida para que novas ideias 
surjam, principalmente, com a par-
ticipação da comunidade. Magrão 
considera que essas reuniões são 
fundamentais para que as Asso-
ciações de Moradores possam se 
expressar e dar opiniões com o 
intuito de ajudar na administração 
do bairro. “Entendo ser muito 
importante este tipo de reunião, 
onde podemos ouvir as pessoas que 
buscam melhorias para o bairro em 
que vivem. É com muita satisfação 
que compareço ao Pasin trazendo 
este projeto da Praça, um sonho de 
longos anos de toda comunidade”, 
enfatizou.

Magrão agradeceu ao Prefeito 

Vereador Magrão 
consegue aprovação do 
projeto da Praça do Pasin

Vito Ardito por ter atendido a 
indicação nº 61/2013 protocolada 
em 28/01/2013. “Logo que iniciei 
os trabalhos sabia da importância 
desta Praça para o bairro e, logo na 
1ª sessão, fiz a indicação ao Prefei-
to”, enfatiza Magrão. “Agradeço 
também ao Secretário de Planeja-
mento, Jorge Baruki Samahá, ao 
arquiteto Ricardo Leal e a todos os 
funcionários do Planejamento que 
estão contribuindo para idealizar 
este projeto”, finalizou Magrão.

Vistoria nas 
Casas do Pasin
O vereador Magrão está fis-

calizando a reforma das casas do 
Pasin, após o estabelecimento de 
um novo TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta), onde ficou 
acertado que serão reformadas 
três casas por mês. As casas as 
serem reformadas serão definidas 
pela Amorpas, de acordo com a 
necessidade dos moradores. Caso 
haja descumprimento do TAC, 
caberá multa a empresa responsá-
vel. “Estou muito feliz  em poder 
contribuir com o Residencial Pa-

sin e estarei pessoalmente com 
a Associação de Moradores 
fiscalizando o cumprimento 
do TAC em prol da nossa co-
munidade”, enfatiza Magrão. 

Vereador magrão aPresenTa ProjeTo da 
Praça do Pasin

Vereador magrão (direiTa) e o 
gerenTe da TransconTinenTal, 
josé ricardo

O vereador Roderley 
Miotto esteve presente na 
reunião realizada no último 
dia 27 de março, pelo pre-
feito Vito Ardito (PSDB),  
no bairro das Campinas. 
O evento aconteceu para 
a população reivindicar 
os problemas da região e 
o Executivo realizar duas 
obras no local. 

As obras escolhidas fo-
ram um centro comunitário 
e uma praça para o bairro. 
O prefeito ainda afirmou 
que fará uma alça de acesso 
no bairro para desafogar o 
tráfego de caminhões.

O vereador Roderley 
Miotto parabeniza a ação 
do Prefeito Vito Ardito. “ O 
prefeito está sempre preocu-

Roderley Miotto 
participa de reunião no 
bairro das Campinas

Vereador roderley mioTTo, PreFeiTo ViTo ardiTo e sua equiPe na reunião do Bairro 
camPinas

pado com os bairros da cida-
de e cedendo algumas obras 
com caráter de urgência. Nós 
estamos sempre apoiando 
seu trabalho e fiscalizando a 
cidade”, enfatiza o vereador.

O bairro das Campinas 
precisa de várias melhorias 
e o vereador conversou com 
a população que pediu um 
olhar mais cuidadoso com a 
localidade. “O bairro precisa 
de um cuidado maior, nós con-
versamos com os munícipes 
da região e eles pediram lim-
peza, iluminação, segurança 
pública e muitas melhorias 
na saúde. Nós solicitamos ao 
prefeito uma atenção para o 
local e já pedimos as benfei-
torias para a região”, explica  
o vereador Roderley Miotto.

Na última quar-
ta-feira, dia 03, o 
Presidente da Câmara 
de Vereadores de Pin-
damonhangaba, Ri-
cardo Piorino (PDT), 
participou da chegada 
da “Cruz da Juven-
tude” acompanhada 
do ícone de Nossa 
Senhora. A solenida-
de oficial ocorreu na 
Igreja Matriz, com a presença 
de diversas autoridades, den-
tre elas, os Reverendíssimos 
Padres: Luiz Paulo, Celso e 
Victor Hugo; o Comandante 
do Batalhão “Borba Gato”, 
Cel. Maurício; e os vereadores 
Roderley e Magrão.

“Foi uma honra acompa-
nhar este momento histórico 
e tão significativo para Pinda-
monhangaba, especialmente 
para a juventude, que no mês 
de julho estará recebendo o 
Papa Francisco, durante a 
JMJ (Jornada Mundial da Ju-
ventude), na cidade do Rio de 
Janeiro”, destacou o vereador.

Ricardo Piorino 
participa de momento 
histórico na cidade

“A chegAdA dA “cruz dA Juventude” 
em PindAmonhAngAbA fortAlece nossA fé”

Segundo Piorino, a cruz 
idealizada pelo saudoso Papa 
João Paulo II simboliza o 
ícone do amor. “A Campanha 
da Fraternidade deste ano tem 
como tema “Fraternidade e 
Juventude”, e receber esta cruz 
foi uma graça e um privilégio 
para nossa cidade, reforçando 
a fé e a esperança em todos nós, 
com ênfase para a juventude, 
que é sem dúvida o maior e 
principal compromisso que 
devemos assumir, para juntos, 
construímos um mundo me-
lhor”, finalizou o parlamentar.

 a cruz da juVenTude marca momenTo hisTórico na cidade



TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de abril de 2013 7

ORDEM DO DIA

11ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 

08 de abril de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 35/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Dá nova 
redação ao inciso I do artigo 2°, da Lei n° 3.966 de 28 de novembro de 2002, que 
institui e regulamenta as gratuidades e descontos no transporte coletivo de passageiros 
no município de Pindamonhangaba, e dá outras providências”. 

 Pindamonhangaba, 03 de abril de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

TRIBUNA LIVRE: Sr. Adilson Lima da Silva.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação:  ANO 2013.
1. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do Município, 
no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”. (Adiado por 60 dias – 17/05/2013).
2. Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de 
LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA”.
3. Projeto de Lei n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Rua Particular de LUIZ 
GREGÓRIO”.
4. Projeto de Lei n° 04/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina uma rotatória do Município, 
localizada na Rodovia Caio Gomes Figueiredo, de MARIANA AUGUSTA FERNANDES DE QUEIROZ”. 
(Adiada – aguardando documentação).
5. Projeto de Lei n° 05/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina Travessa no Bairro Cruz 
Pequena de MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA”.
6. Projeto de Lei n° 07/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche do Lotea-
mento de Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira César, de ESMERALDA SILVA RAMOS”. 
(Adiado – aguardando complementação de documentos)
7. Projeto de Lei n° 08/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Escola Municipal 
do Residencial Morumbi, de Professora ODETE CORRÊA MADUREIRA”.
8. Projeto de Lei n° 10/2013, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do 
Loteamento Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
9. Projeto de Lei n° 11/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina o Centro Comunitário 
do Loteamento Residencial Vila São Paulo de CENTRO COMUNITÁRIO PROFESSORA FRANCISCA 
PIRES VIEIRA (Dona Chiquinha)”.
10. Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche localizada 
na Rua Major José dos Santos Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba 
de TEREZINHA MACEDO PEDRO DE ANDRADE”.
11. Projeto de Lei n° 13/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Avenida 02 do 
Loteamento Industrial e Comercial Jathay de ODAIR PESSOTTI”.
12. Projeto de Lei n° 17/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a UBS 
– UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, localizada na Alameda das Grevíleas II, no Bairro Terra dos Ipês II, 
neste município, de BENEDITO MARCELINO DA SILVA”.
13. Projeto de Lei n° 30/2013, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Autoriza o Município 
de Pindamonhangaba a firmar convênio com Escolas Particulares de Educação Infantil, objetivando o 
aumento de ofertas de vagas com a concessão de “Bolsas Creches” às crianças que não obtenham vagas 
na rede municipal e dá outras providências”. 

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

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

assistentes De imprensa parlamentar:
luiz CarloS pinto (mtb 32.783)

robSon luíS monteiro (mtb 18.021)
telefoneS: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

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

VereaDor Dr. marCos aurélio VillarDi

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

Diretoria De ComuniCação/CVP

Acompanhe o trabalho do vereador e dê 
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

VereaDor José Carlos Gomes - Cal

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Tels. (12) 3644-2257 ou 3644-2258

e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Dr. Marcos Auré-
lio Villardi (PR), visando a saúde 
e o bem estar dos cidadãos de 
Pindamonhangaba, apresentou, 
durante a 9ª Sessão Ordinária 
da Câmara, realizada no dia 25 
de março, o requerimento de nº 
729/2013, que solicita ao Prefei-
to, em conjunto com a Secretaria 
de Saúde, de forma regimental, 
estudos e providências para a 
realização de cirurgias ortopé-
dicas que necessitam de prótese 
na Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba. 

Atualmente os pacientes da 
cidade que necessitam deste 
tipo de cirurgia ortopédica são 
encaminhados para o Hospital 
Regional de Taubaté, entretanto, 
existe uma fila de espera de, apro-
ximadamente, 3 anos, o que influi 
diretamente na qualidade de vida 
destes cidadãos. Deste modo, 
Dr. Marcos Aurélio solicita que 
a Prefeitura de Pinda negocie 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita realização de 
cirurgias ortopédicas

com o Departamento Regional 
de Saúde para que estas cirurgias 
sejam realizadas na Santa Casa 
de Pinda, que tem profissionais 
qualificados e capacitados e que 
conta também, com instalações 
seguras e apropriadas para este 
tipo de atendimento. 

Os moradores da cidade 
serão beneficiados com a como-
didade de serem atendidos aqui 
mesmo, não necessitando mais 
se locomover até Taubaté e as  
cirurgias serão realizadas mais 
rapidamente, não precisando o 
cidadão esperar numa fila de 
3 anos.

“A realização destas cirurgias 
ortopédicas em Pinda, será um 
grande passo para que melhore 
a qualidade de vida de todos os 
cidadãos que precisam delas. 
Quando o assunto é saúde, 
sempre temos que agir com 
prioridade”, enfatizou o Dr. 
Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Executivo, 
estudos e providências para 
que seja feita a manutenção 
da passagem de nível, na al-
tura do Nº649, na rua Álvaro 
Pinto Madureira, no Vila Rica 
com acesso à rua Subtenente 
Joaquim Marcelino Pinto, no 
bairro Jardim Mariana. A falta 
de manutenção do trecho de 
madeira da passagem de nível 
tem causado muitos trans-
tornos colocando em risco 
a segurança dos pedestres e 
moradores do local.

Martim Cesar solicitou 
ainda que seja feita a ma-
nutenção do alambrado que 
separa a linha férrea da rua 
Álvaro Pinto Madureira, no 
Loteamento Vila Rica, mais 
precisamente no trecho que 
abrange os números 395 à 465 
da referida via, pois o alambra-
do esta caído sobre a calçada, 
impedindo a passagem dos 
pedestres, fazendo com que 
os mesmos transitem pelo 

Martim Cesar pede 
manutenção em passagem 
de nível no Jardim Mariana

leito carroçável colocando sua 
segurança em risco.

Lombada na
Vila São Paulo
O vereador Martim Cesar 

pede ao Poder Executivo, 
estudos no sentido de que 
seja construída uma lombada 
física na rua Joaquim da Costa, 
no bairro Vila São Paulo, nas 
proximidades da Mercearia 
Vitória. Tal medida visa con-
ter a velocidade com que os 
veículos têm trafegado pelo 
local, colocando em risco os 
pedestres que por ali transitam.

Limpeza
O vereador Martim Cesar 

solicita à Administração Mu-
nicipal, estudos e providências 
para que seja feita a retirada 
do lixo e entulhos da área 
localizada nas proximidades 
da passagem de nível, na al-
tura do Nº649, na rua Álvaro 
Pinto Madureira, no Vila Rica 
com acesso à rua Subtenente 
Joaquim Marcelino Pinto, no 
bairro Jardim Mariana, pois 
o local vem sendo utilizado 
como “bota – fora”.

ao laDo, flaGrante Da 
passaGem De níVel Com 
maDeiras poDres e Com 
buraCos CausanDo risCos 
aos peDestres e, aCima, 
alambraDo CaíDo na CalçaDa 
impeDinDo as pessoas De 
transitarem Com seGurança

Autor do Projeto de Lei que 
instituiu a Semana Mazzaropi 
em nossa cidade, o vereador 
José Carlos Gomes – Cal (PTB) 
agradece a Prefeitura, através 
da Secretaria da Cultura, pela 
realização dos eventos que estão 
marcados e serão realizados em 
comemoração aos 101 anos de 
nascimento do grande artista 
Amácio Mazzaropi. Os eventos 
musicais serão realizados no 
“Espaço Cultural Luiz Carlos 
Cardoso - Cardosão” na praça 
do Mercado. Já os filmes serão 
exibidos no Museu Histórico 
e Pedagógico “Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina” e também no 
saguão da Prefeitura.

Além dessas atividades, 
também acontecerá a tradi-
cional cantoria no túmulo de 
Mazzaropi. Esse evento terá o 
apoio de Luiz Carlos Cardoso 
- Cardosão que selecionará as 
duplas que irão se apresentar. 
O vereador  agradece, ainda, ao 
Museu Mazzaropi e ao Instituto 
Mazzaropi que contribuíram 
para a realização destes eventos. 

Vereador Cal agradece 
à Prefeitura por eventos 
da Semana Mazzaropi

Rodovia SP-62
O vereador Cal está soli-

citando à Prefeitura que pro-
mova entendimentos junto ao 
DER-Taubaté para que faça o 
conserto, com urgência, das 
irregularidades e saliências do 
asfalto da Rodovia “Vereador 
Abel Fabrício Dias” - SP 62, 
no trecho localizado antes da 
rotatória do bairro Terra dos 
Ipês II, sentido Moreira Cesar 
– Pindamonhangaba. A pista 
neste local está muito danificada 
pondo em risco os veículos e 
seus ocupantes que ali trafegam.

Rodovia Manoel
César Ribeiro
Cal está reivindicando 

também que seja feita uma 
limpeza e roçadura nas calça-
das, na ciclovia e nas laterais 
da Rodovia Manoel César Ri-
beiro. Segundo Cal, enquanto 
não se inicia a duplicação da 
rodovia é necessário realizar 
essas benfeitorias visando 
dar maior comodidade à po-
pulação que faz caminhada 
naquele local.

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 Pin-
damonhangaba.

Na terça-feira, dia 19, o 
Prefeito Vito Ardito e seus 
Secretários e assessores par-
ticiparam 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 apro-
ximação do prefeito e todo 
o seu secretariado com a co-
munidade”. 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 Executivo, pois as 
sugestões, as ideias da popula-
ção 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 que-
rendo falar com o prefeito. 
Desta forma, é possível estar 
ouvindo e conversando com 

Janio elogia atitude do 
Prefeito em promover 
reuniões nos bairros

os moradores de cada bairro 
e priorizando suas principais 
reivindicações”. 

Janio diz ainda que “os 
moradores têm muitas dúvi-
das 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 ar-
gumenta que “por meio destes 

encontros de trabalho, o pre-
feito 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

VereaDor felipe 
César - fC

Diretoria De ComuniCação/CVP

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) reitera solici-
tação ao Executivo para que 
sejam implantadas toda in-
fraestrutura de rede de água 
e esgoto, bem como a insta-
lação de iluminação pública 
no loteamento Shangri-lá.

De acordo com o ve-
reador, a população deste 
bairro sofre com problemas 
de abastecimento de água, 
bem como não possuem 
rede coletora de esgotos, e 
ainda falta iluminação pú-
blica, causando problemas 
de segurança aos morado-
res. “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 popula-
ção, desta forma, peço ao 
prefeito que estude com ca-
rinho a implantação da rede 

Felipe César – FC
reitera implantação de
infraestrutura no Shangri-lá

de água, esgoto e iluminação 
pública para os moradores 
do Shangri-lá”, destaca o 
vereador Felipe César – FC. 

Rede de Esgoto 
do Bonsucesso
O vereador Felipe Cé-

sar – FC também 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 esgoto até o bairro do 
Colmeia, através da estrada 
Jesus Antônio de Miranda, a 
estrada do Ribeirão Grande. 

O vereador 
justifica que 
a população 
destes bairros 
rurais neces-
sitam destes 
benefícios e 
estão pedin-
do há muito 
tempo.
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhanga-

ba está realizando uma extensa pro-
gramação cultural em homenagem 
ao cineasta Amácio Mazzaropi, que 
comemoraria 101 anos em 2013. As 
atrações do “Mazzaropi em Cena” 
são gratuitas e começam no domin-
go (7), com a edição especial do Do-
mingão Sertanejo.

O evento será realizado no Es-
paço Cultural Luiz Carlos Cardoso 
“Cardosão”, na praça Eng. José Sal-
gado Ribeiro (Praça da Liberdade), 
a partir das 9 horas. Haverá a par-
ticipação de cantores e duplas ser-
tanejas de Pinda, Taubaté e região, 
com a apresentação de músicas que 

remetam aos fi lmes de Mazzaropi e 
ao estilo caipira, intercalando com 
informações sobre a vida e a obra 
do homenageado.

Na segunda-feira (8), têm início 
duas exposições sobre Mazzaropi, 
também com entrada gratuita. O 
Museu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina sedia a 
exposição de cartazes de fi lmes “Fil-
me em Cartaz – Amácio Mazzaropi”. 
A outra exposição será realizada no 
saguão da sede da Prefeitura.  “Viva 
Mazzaropi – um artista brasileiríssi-
mo” trará objetos pessoais do cine-
asta e adereços utilizados nos fi lmes.

As duas mostras seguem até o fi -
nal do mês, com visitação de segun-

da a sexta-feira, das 8  às 17 horas.
A tradicional cantoria no túmulo 

do Mazzaropi será realizada no dia 
14 de abril, das 9 às 12 horas, no Ce-
mitério Municipal de Pindamonhan-
gaba. O evento é aberto ao público 
e, nele, duplas e cantores caipiras 
recitam versos e cantam, homenage-
ando o cineasta, que está sepultado 
no Cemitério Municipal.

O “Mazzaropi em Cena” está 
sendo organizado pelo Departamen-
to 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.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
 A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba prorrogou o prazo 
para cadastro de artistas no 
Departamento de Cultura até 
o dia 12 de abril. A prorroga-
ção foi necessária devido ao 
prazo para agendamento na 
Sutaco (Superintendência do 
Trabalho Artesanal nas Co-
munidades, ligada ao Gover-
no 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 presen-
ça dos artistas da cidade se 
cadastrando e também atu-
alizando seus dados. Até o 

início desta semana, mais de 
200 artistas já haviam compa-
recido ao departamento.

Mesmo aqueles que já são 
cadastrados no Departamento, 
devem procurar a Cultura para 
atualização de seus dados. 
As categorias existentes são: 
Artesanato, Artes Plásticas - 
Pintura e Escultura, Culinária 
Regional, Grupos Folclóricos, 
Fotografi a e Vídeo, Literatura, 
Músicos, Artes Cênicas - Tea-
tro; Animador; Palhaços; Má-
gicos; Contador de história, 
Locutor e Ofi cineiros – que 
são aqueles habilitados a mi-
nistrar cursos e ofi cinas.

As inscrições devem ser 
realizadas de segunda a sex-

ta-feira, das 9 às 12 horas e 
das 14 às 16 horas, no De-
partamento de Cultura, rua 
Dr. Campos Salles, 530, São 
Benedito. São documentos 
necessários para se efetuar a 
inscrição: duas fotos 3x4; xe-
rox do RG e CPF; e compro-
vante de residência.

Para inscrição como “ofi -
cineiro” (profi ssional que mi-
nistra ofi cinas e cursos) será 
necessário apresentar, tam-
bém: certifi cado de curso de 
graduação; cursos específi cos 
da área; portfólio de atuação 
(período de atuação na área 
e premiações obtidas); e, no 
caso de artesanato, foto do 
produto fi nal a ser ensinado.

Pinda homenageia Mazzaropi 
com eventos para população
Atrações começam neste domingo, na Praça da Liberdade

O cineasta 
Amácio 
Mazzaropi 
fez mais de 
30 fi lmes em 
sua trajetória, 
enaltecendo a 
cultura caipira 
e tradicional

Divulgação

Cadastro de artistas na Cultura termina dia 12

O cadastro está sendo feito no Departamento de Cultura

Maria Fernanda Munhoz

Workshop de dança 
contemporânea tem 
vagas esgotadas
MARIA FERNANDA MUNHOZ

 O aprimoramento com 
a formação de artistas da 
cidade é uma das preocupa-
ções da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
do Departamento de Cultu-
ra. Por isso, são oferecidos 
workshops, cursos e eventos 
para a reciclagem de conhe-
cimento e experiências.

Prova de que a Prefeitura 
está acertando é a resposta 
da classe artística da cida-
de. O workshop de dança 
contemporânea, direcionado 
para bailarinos, teve grande 
procura e as vagas já se es-
gotaram.

O workshop “Dança 
Contemporânea: técnica, 
criação e diálogo”, será mi-
nistrado por Carolina Natal 
e Gabriela Dellias, no dia 
18 de maio, das 10 às 17 
horas, no centro comunitá-
rio do Bosque. O evento é 
uma parceria com as Ofi ci-
nas Culturais Altino Bonde-
san, do Governo do Estado 
de São Paulo. 

A intenção do workshop é 
criar um espaço para o diálo-
go e a troca de conhecimen-
tos, aliando a técnica e a pes-
quisa da linguagem da dança 
para despertar e estimular o 
processo criativo dos partici-
pantes.

Além do curso de dança, 
o workshop “A Dramaturgia 
do Desejo”, que será mi-
nistrado pela atriz Silvana 
Abreu, nos dias 19, 20 e 21 
de abril, também teve grande 
procura e as vagas se esgota-
ram rapidamente. 

Cia Cisne Negro é destaque em dança contemporânea

Divulgação
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ODIRLEY PEREIRA
O combate ao mosquito 

transmissor da dengue, o Ae-
des aegypti, é uma das metas 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba para livrar a cidade 
desta terrível doença.

No sábado (6), cerca de 
50 profi ssionais da Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social vão percorrer as ruas 
dos bairros Ipê II em mais 
um mutirão no Distrito de 
Moreira César. O trabalho 
vai reunir agentes do con-
trole de vetores, agentes co-
munitários de saúde, além de 
maquinário e funcionários da 
Subprefeitura.

De acordo com a Vigi-

Combate à dengue tem 
aplicação de inseticida e 
vistoria nas residências

A Prefeitura de Pindamonhangaba está utilizando a termonebulização - antes conhecida como fumacê - para eliminar o mosquito transmissor da dengue

COMO RECONHECER O MOSQUITO
O Aedes aegypti é diferente do pernilongo 
doméstico, por ser mais escuro e com as pernas 
rajadas de preto e branco. 

CICLO DE VIDA 
O Aedes aegypti escon-
de-se em locais com 
sombra, de preferência 
dentro das casas, como 
móveis, roupas etc.  
Ele voa baixo, a apro-
ximadamente 50 cm do 
chão, e costuma picar 
suas vítimas durante o 
dia, especialmente no 
início da manhã e no 
final da tarde. Quan-
do o nível de água do 
criadouro sobe e molha 
os ovos do Aedes ae-
gypti, em apenas 30 

minutos eles começam 
a eclodir e liberar as 
larvas, começando o 
ciclo de vida do mos-
quito. O Aedes aegypti 
tem quatro estágios de 
desenvolvimento: ovo, 
larva, pupa e mosquito 
adulto. Esse processo 
leva de oito a dez dias, 
dependendo das condi-
ções de temperatura do 
ambiente.  Depois que 
chega à fase adulta, o 
mosquito vive até 30 
dias. 

COMO SE TRANSMITE
A fêmea do mosquito 
Aedes aegypti alimenta-
-se de sangue huma-
no. Quando pica uma 
pessoa com dengue, ela 
se infecta com o vírus 
e passa a transmiti-lo 
a pessoas saudáveis, 
também por meio de 

sua picada. É impor-
tante destacar que a 
dengue não se transmi-
te pelo contato direto 
de uma pessoa saudável 
com outra doente ou 
suas secreções, nem por 
meio de água ou ali-
mentos. 

COMO TRATAR
Não existe tratamento 
exclusivo para a 
dengue; são usados 
medicamentos para 
combater os sintomas. 
As pessoas não devem, 
de maneira alguma, 
tomar medicamentos por 
conta própria, pois isso 
pode mascarar sintomas 
e difi cultar o diagnóstico, 
contribuindo para o 
agravamento da doença. 
Qualquer medicamento 

deve, necessariamente, 
ser receitado por um 
médico, com a dosagem 
adequada para cada 
pessoa.  Em casa, 
deve-se ingerir muito 
líquido, principalmente 
água e soro caseiro. O 
soro é feito com uma 
colher (chá) de açúcar 
e meia colher (café) de 
sal, misturadas em um 
copo de 200 ml de água 
fi ltrada ou fervida. 

Fonte: Ministério da Saúde

Pinda conta com:

284 casos autóctones 
(transmitidos no 
município);

59 importados;

890 notifi cações;

208 descartados e
quatro aguardando 
resultado.

lância Epidemiológica, ruas 
do Ipê I, que não foram vis-
toriadas no último mutirão, 

também receberão a visita 
dos agentes de combate à 
dengue.

Nebulização em Pinda
Esta semana a região cen-

tral da cidade e os bairros: 
Alto Cardoso, Maria Aurea, 
São Benedito e Parque das 
Nações contaram com a ne-
bulização (aplicação de inse-
ticida) em aproximadamente 
500 residências.

Os bairros do Crispim e 
Bosque tiveram a termone-
bulização (veículo equipado 
com sistema de lançamento 
de inseticida) - que antes era 
conhecida como fumacê.

A Vigilância Epidemio-
lógica informou que estes 
locais recebem atenção espe-
cial devido a novos casos de 
dengue. O órgão continuará 
fazendo vistorias, nebuliza-
ção e termonebulização em 
diversos pontos de Pindamo-
nhangaba e Moreira César.

As nebulizações são realizadas em diversos bairros

Vistorie vasos de plantas 

Célia Lima

Célia Lima

Célia Lima
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“SE EU NÃO TE AMASSE tanto assim,  talvez 
perdesse os sonhos dentro de mim e  vivesse 
na escuridão...    –     Ivete Sangalo

ALOHA MUSIC HALL Taubaté – 20/4 (sábado) – 
Fundo de Quintal. Tel (12) 9145-1212 e 8825-8911. 
Estrada Nova Tremembé/Taubaté
ARENA 101 Pinda – 6/4 (sábado) – Bandas 8 Segundos e Espora. 
Elas vip até 1h.  Estrada Municipal Antonio Marçon, 4.900, ou  Rod. 
Pres. Dutra, km 101. www.arena101.com.br. Tel (12) 3424-7676. 
Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS de Guará –  QUINTA-FEIRA 
–11 – Pedro Romano.  25 – Alpha Valle. Domingo -  6/4 – Banda 
5 Estrelas. 13 – Jorginho e Trio.  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
BARRACÃO DO FORRÓ Taubaté  -  Quinta do  funk toda quinta-
feira. Elas vip até 0h30, após R$ 5. Eles R$ 10, após 15.  Tel (12) 
8145-5482 e 9182-3929
CASARÃO ROSEIRA – 4/4 (quinta) – Noite do Arrocha com 
Tequila. Djs Marinho, Juinho e Digão. Pista Mix. 3 ambientes. 
Estrada Roseira-Aparecida
CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 6/4  (sábado) –  Projota. 27/4 
– Baile do Hawaii. Péricles. www.cervejariadogordo.com.br. Tel(s): 
(12) 3157-6200
CHICKEN BEER Tremembé – 4/5 (quinta) – Banda Garotos do 
Vale. 6/4 (sábado) – Dj Lucas Andrade.  7/4 (domingo 18h) – 
Pagode ao vivo.   Mulher free.    Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e 
9213-2034.  http://www.chickenbeer.com.br/ Av. Luiz Gonzaga das 
Neves, 2.500 (anexo ao Posto Alsan)
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO de Pinda - volta a realizar outro 
baile no Recinto São Vito (de Moreira César) no dia 21/4 (domingo 
20h), animado pela Banda Gold. Segunda-feira (1/4) o primeiro 
baile feito por ela no Recinto fez grande sucesso, e Clara agradece 
às mais de 300 pessoas que compareceram.  Ingressos R$ 7 
homem, R$ 6 mulher e R$ 13 o casal
CLUBE DO LAZER Taubaté -    Quarta – Feira -  10/4 – Quarta – 
Feira – Pedro Romano. 17/4 –– Anjinho do Vale.  Domingo - 07/4 – 
Magia do Som – SP. 14/4 –American Sound Machine. 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 – 7/4  (sábado) – Pagode ao 
vivo, sertanejo e forró. Av. Itaguassu, 4.285. Tel (12) 8825-2162. 
Ingressos: Pinda (NetoJeans)
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  -  ABRIL – 6 (domingo) – 
Alpha Valle. 13 – Banda Gold. Terá baila também dia 11/4 – Anjinho 
do Vale.. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão 
(Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à 1h
CROZARIOL Tremembé – 5/4  (sexta 23h) – Chapéu Brasil . Tel. 
(12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava – 5/4 (sexta) – Os 
Traiados, e William Marques & Rubinho. 6/4 (sábado) – Newton & 
William. 19/4 (sexta) – Marcos & Balutti. Rod. Pres. Dutra, km 133. 
Tel. 3955-9420. www.estancianativasertaneja.com.br
FERROVIÁRIA Pinda – Os produtores do show  de Paula Fernandes 
informam que o evento foi CANCELADO, e que haverá devolução 
do ingresso no dia 15 de abril, na Ferroviária, por um funcionário da 
empresa CRT 
FERROVIÁRIA Pinda – 20/04 (sábado) – Baile de aniversário de 
83 anos do clube. Multi Band Show
 MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da 
região com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté – 5/4 (sexta) – Banda Bela Cruela. Double Beats 
até 0h30. 6/4 (sábado) – Tha Cafonas. Trash Night .  Tel (12) 3632-
5540, 9184-4785 e 8134-9694. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda – 4/4 (quinta) – Telão (entrada franca). 
5/4 (sexta) – Iron Maiden Cover (Banda Children). 6/4 (sábado) – 
Aeromisth Cover (Banda Fever). 7/4 (domingo) – Festa aberta (a 
confirmar). Tel (12) 3648-4913.    www.cervejariaobvio.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba – Sexta – 5/4 – Garotos do Vale.  
Sábado – 6/4  – Grupo Divã. 7/4 (domingo) - 
Grupo Influências.  30/4 (terça, véspera de feriado) – Black & White. 
Dj David Kawakami. Aberto de 6ª a domingo a partir das 20h.  R$ 
15,00 homem e R$ 10,00 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-
4029 e (12) 9749-8126
RANCHO SANTA FÉ Aparecida  -  5/4 (quinta) – Banda Jack 
Steel. Após o velório, carne à vontade. Tel. (12) 3105-1663 e 
8100-9062. www.ranchostafe.com.br, e-mail ranchostafe@
gmail.com
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – QUINTA (21h) 
– 4/4 – Marcos Henrique. 11/4 – Niltinho dos Teclados. 18/4 – 
Washington dos Teclados. SÁBADO (21h) – 6/4 – Sintonia do 
Forró. 13/4  - Anjinho do Vale. 20/4 – Wilson e Washington. 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
VIA VALLE SHOW Pinda – Baile funk sexta e sábado (23h).  
Mulheres vip até 1h. Av. N. Sra. do Bom Sucesso, em frente à 
Faculdade Anhanguera  
VILLA DI PHOENIX Taubaté – 6/4 (sábado) – Micareta Sertaneja. 
Zé Rubens & Guilherme, Wagner Silva, e Pedro Henrique & Matheus
VILLA SERTANEJA São José – SEXTA-FEIRA – 05/4 – Festa 8 
Segundos. Banda 8 Segundos. Quem beber uma latinha de cerveja 
em oito segundos, ganha mais oito. SÁBADO  – 6/4 – Mc Muleke 
e Menor. Bonde das Maravilhas. Fazenda Brumado.  Estrada 
Municipal Jardim de Allah, 360. Tel (12) 3911-6992
VINIL CLUBE Pinda – 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

Domingo (7/4), das 10 às 15h, acontecem as eleições na 
Ferroviária. Os sócios 
titulares em dia poderão 
votar para presidente e vice 
da diretoria, 14 membros 
do conselho deliberativo e 5 
do conselho fiscal. Chapas 
a presidente: “Superação” 
– Celso Pupio e vice Marco 
dos Santos (reeleição), Dadá 
Moreira e vice Paulo Hilário, e 
a terceira chapa com Robson 
“Abissínio” e Ubirajara 
Jaccino (vice). Existem outras 
chapas disputando só cargos 
de conselheiros: Inovação 
Alviverde, Trabalho e Ação, e 
Inove.

PARA REFLETIR: “Uma garrafa de vinho meio vazia também 
está meio cheia, mas uma meia mentira não será nunca uma 
meia verdade”. - Jean Cocteau 

  Invejoso, sim, eu sou
  do pé-de-vento safado
  que, todo fresco, deixou
  seu “fogo” bem abanado...
O MENINO VEM CORRENDO e diz à mãe: - Mãe, você é uma 
mentirosa! - Mas por que você diz isso meu filho? - Você disse que 
meu irmãozinho era um anjo! Eu joguei ele pela janela e ele nao 
voou...
O CARTEIRO CHEGA no portão da casa e grita: - Ô, seu Manoel, 
tem carta de Lisboa pro senhor. Veio por avião. O Manoel pega a 
carta:  - Olhe aqui, não tente me enganar! Eu vi muito bem que o 
senhor chegou de bicicleta! 
O MANUEL PRESENTEIA a filha moça com um casaco de pele 
de raposa. Satisfeitíssima, ela afaga o presente com as mãos 
comentando: 
- Como pode uma coisa tão maravilhosa vir de um animal tão 
pequeno, sem aparência, totalmente insignificante...  - Alto lá! Se tu 
não queres me agradecer, vá lá. Mas também não precisa ofender!
  Seu nome –  curiosidade -
  é igual, pensando bem 
  à “mentira” e a “saudade”...
  Sete letras, ambos têm.!
VOCÊ SABE A SEMELHANÇA entre a mentira e o ex-jogador 
argentino Maradona? É que ambos duas têm pernas curtas...
DICIONÁRIO: Abreviatura – Indivíduo arrombando carro da polícia. 
Locadora – mulher maluca chamada Dora. Talento – coisa devagar, 
quase parando. Cálice – ordem para ficar calado. 
O CARA DIZ:- Nunca acreditei em remédios, nunca me fizeram 
bem! E o outro diz:- Pois, para mim, sempre fizeram muitíssimo 
bem! – É mesmo? E o que você tinha? – Uma farmácia... 
  A criança, igual semente
  que hoje cai em terra sã,
  é promessa consistente
  de bom fruto no amanhã...
SEMELHANÇA – Discurso e vestido de mulher, quanto mais curtos 
forem, mais prendem a atenção do público... 
VÁRIOS PAISES PARTICIPAVAM de um concurso internacional 
de mentiras. O primeiro chamado foi um português, que começou: 
- Lá no meu país havia um gênio... Foi interrompido por uma salva 
de palmas e gritos de todos os demais concorrentes: - Já ganhou, 
já ganhou...
PESQUISA CONFIRMA: Os homens são culpados por 90% dos 
acidentes de carro... eles que emprestam a chave para as mulheres! 
  Talvez para compensar
  a enorme careca, o Judas
  vive sempre a nos contar
  só mentiras cabeludas!
PROPOSTA INDECENTE: O monstro falou para a monstra: - 
Vamos fazer um monstrinho? Ela respondeu: - Não posso... estou 
monstruada! 
PERGUNTAR NÃO OFENDE: O que o advogado do frango foi 
fazer na delegacia? Resposta: - Foi soltar a franga 
INDAGA A PROFESSORA ao aluno que cochila na última carteira:- 
Joãozinho, qual o futuro do verbo cochilar? Ele responde:- Dormir, 
professora! 
  A mentira é como um rio
  que, crescendo sorrateira,
  torna-se, um pequeno fio,
  em perigosa cachoeira...
O PORTUGUÊS pegou a mulher o traindo com um técnico da 
Telefonica e deu a maior bronca nela:- Mas ficaste louca, Maria? 
Já pensaste no tamanho da tarifa que vão cobrar pelo serviço? 
A PROFESSORA PERGUNTA ao aluno:- Manuelzinho, você sabe 
o que é população flutuante? Ele responde:- Sei, é quando dá 
enchente em São Paulo... 
DIFERENÇAS – Rico com maleta é executivo, pobre é traficante. 
Rico com uniforme é oficial, pobre é carregador de malas. Rico que 
fala muito tem o dom da oratória, pobre é “mala”... 
  A lua cheia, distante,
  lembra até mesmo aos ateus,
  um lindo anel de brilhante
  na joalheria de Deus!
O QUE O CAMINHONEIRO descuidado falou para o carona: - “Tem 
pinguim nesta região ?” - “Não”.... “Ih... então atropelei uma freira !” 
O QUE UM DESCUIDADO falou para o outro: - “Azeitona tem 
pernas ?” - “Não”. –“Ih... então comi um besouro !” 
TIPO DE CORNOS: Corno 120 – Aquele que pega a mulher com 
outro, fazendo um “69”, e vai correndo para o bar tomar uma “51”... 

TROVA DO ALÉM 
  Bom dia! Assim respondeste 
  aos teus irmãos do caminho. 
  E o teu próprio dia encheste 
  de ira, azedume e espinho... 
   Lulu Parola – Do livro “Luz na Madrugada”, de espíritos diversos, 
psicografado pelo médium Euríclides Formiga.

FALANDO SÉRIO
Governo federal diz que a inflação baixou... pois principalmente 
as donas de casa acreditam piamente nisso, quando vão ao posto 
de combustível, ao supermercado, às lojas e à feira, e têm que 
pagar até R$ 8 por um quilo de tomate. Como diria o comentarista 
esportivo Neto: - É brincadeira!

PODIA SER MELHOR...
O homem chegou em casa todo feliz com um par de sapatos novos 
que tinha acabado de comprar, olha para a mulher e diz: - Veja, 
querida... meus sapatos são tão lindos que até meu pênis se vira 
para olhar pra ele! E a mulher responde:- Pena que você não 
comprou uma gravata... 

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR
                      DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA-SP

Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP.

EDITAL Nº  01/DDM/2013
A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI,  Delegada de Polícia Titular  da  Delegacia de Polícia de 
Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais, etc... 

FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe conferem 
o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de 21/12/70, o Exmo. Sr. 
Dr. PEDRO MARTINS DE O. CAMPOS NETO, Digníssimo Delegado de Polícia Respondendo pelo 
Expediente da Delegacia Seccional de Polícia de Taubaté- SP, realizará no próximo dia 18 de abril 
de 2013 às 10:00hs, nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA 
E PERIÓDICA, referente ao primeiro semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os 
funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas, as quais poderão 
apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos 
prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 03 de abril de 2013. Eu,  
Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia que o digitei.

 REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia

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;
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Carteira Nacional de Habilitação definitiva A, B ou AB;
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  12/04/2013 às 14:00 horas

AGENTE DE TRÂNSITO

1º RENATO GABRIEL MARTINS
RUA ANTONIO RAMOS, 208 – CASA 1 – VILA SÃO JOSÉ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-280

2º LUCAS DE ANDRADE FELIPE
RUA DAS TULIPAS, 165 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-320

3º WELLIGTON DA SILVA AMARAL
RUA ANTONIO RODRIGUES SIMÕES, 176 – RESID. MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-260

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

Nélio e Silvia

(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa 
a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandode-
trova.com.br  -  (o mais completo portal de trovas na Internet)

________________________________________

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

ENTRE TROVAS E BOLOS... 
 

Coluna de trova serve para 
quê? Para noticiar mortes de 
poetas, eventos festivos e tam-
bém muitos aniversários. Por 
exemplo: dia 03 de abril aniver-
sariaram dois grandes amigos 
deste colunista. Um é daqui da 
terrinha mesmo, embora tenha 
nascido em Roseira e sido por 
nós “adotado”. Trata-se do Né-
lio BessanT, o cara que criou 
em Pindamonhangaba, a pri-
meira pizzaria com serviço de 
disque-entrega. E até hoje está no ramo. Entre outras habilidades, 
curte um violão e canta também (vide youtube)! O homem né 
fraco não!  Campeão de Festipoemas, de Jogos Florais, de promo-
ções realizadas por casas do comércio, oferecendo bicicletas pra 
quem criar a melhor frase, etc, etc, etc.  

Sim, ia me esquecendo: é também o Muso da Sílvia. Agenda 
lotada, hein, seu Nélio!  Parabéns!

 Das armas que usa o Cupido
 ao mirar um coração,
 o dardo mais conhecido
 tem por nome...sedução.
 NÉLIO “BESSANT” - Pindamonhangaba
No mesmo dia e mês, comemorou 23 anos de existência o mais 

novo odontologista brasileiro (se não se formou, está quase) Ma-
noel Cavalcante, nascido em chão potiguar e dono de um talento 
maior que seu Estado. O cara humilha, em qualquer gênero poéti-
co, tanto clássico quanto moderno.

OBS:  como é bom ver um jovem apaixonado por poesia e 
cultura em geral e, mais que isto, dando show de criatividade.  É 
o caso do Manoel.

 -Já passaste, Primavera?!
	 Nenhuma	flor	me	marcou!
 Querendo ser quem eu era,
 nunca mais fui quem eu sou...
 MANOEL CAVALCANTE – Pau dos Ferros/RN
E o dia 07 é reservado especialmente para brindarmos ao nas-

cimento da lenda viva da Trova, que atende por Antonio Augusto 
de Assis. Criador da Missa em Trovas, de inúmeros livros e autor 
de trovas antológicas, Assis é um dos raros remanescentes da “ge-
ração Luiz Otávio”. Que bom tê-lo cada vez mais vivo entre nós. 
Que Deus o abençoe!

 Amai-vos, e as derradeiras
 muralhas hão de cair.
 -- Havendo amor, as fronteiras
 não têm razão de existir!
 A. A. DE ASSIS – Maringá/PR
Passando a régua, cito uma trova humorística de um autor 

nascido em Curitiba em 1915 e já falecido. Ele também nasceu 
nesta época. Pra ser mais exato, no dia 06 de abril. Mas seus ver-
sos continuam por aí, alegrando a gente.

 Ai, Maria Maricota,
 que belezas tem você!
 Quem vai na frente não nota,
 quem vai atrás é que vê!
 NELSON FERREIRA DA LUZ – Curitiba
A que belezas estaria se referindo o outrora engraçadi-

nho do Nelson, não?

Um	abraço,	 leitor/a,	 excelente	final	 de	 semana	 e...	 até	
sexta!



     

Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de abril de 2013
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Altair Fernandes

Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 16 - A Política)

Lembranças de Bal-
thazar de Godoy Mo-
reira (1898/1969), con-
forme série de crônicas 
escritas por ele em 1963 
neste jornal.   

Ainda sobre o tema Clube 
Literário, Balthazar fala de 
um baile que fora realizado 
naquele local para festejar a 
vitória de uma das facções 
políticas do município. E 
relembra: “Nós éramos da 
facção contrária e, vis a vis 
com o clube, nos mortifica-
mos com o barulho”.  Aqui é 
oportuna a explicação que o 
autor se refere ao tempo em 
que o Literário ficava na es-
quina da “Monteiro César” 
com a “Fernando Prestes”. 
Com relação à palavra vis a 
vis, atualmente em desuso, 
está utilizada como advérbio 
(também pode ser preposi-
ção ou substantivo de dois 
gêneros e dois números), sig-
nificando defronte. No caso, 
revela a proximidade de sua 
residência com o clube, daí 
“terem se mortificado com o 
barulho”.

A seguir deixamos a ínte-
gra de Balthazar com relação 
às consequências negativas 
para o município geradas 
pelo mau uso da política. 
Ressaltamos  que se trata de 
considerações tecidas por um 
literato que possuía  raízes 
pindamonhangabenses pro-
fundas, produtivas e patrióti-
cas. E que foram externadas 
há 50 anos...   

“O que estraga a nossa 
terra é a política, diziam. E 
dizem. Mas a frase prover-
bial não modifica cousa al-
guma. A política de um modo 
diferente continua estragan-
do Pinda.

A guerra das facções é 
menos acirrada e causa me-
nos desajustamentos porque 
as leis protegem os funcio-
nários. Não se fazem quase 
demissões por antagonis-
mo  políticos. Antigamente, 
no tempo do Império e ain-
da no começo do século, às 
eleições que normalmente 
eram prodígios de fraudes, 
seguiam-se as derrubadas. 
Todos os funcionários eram 
substituídos.

Mas também ninguém era 
meia tinta, de matiz incerta 
que pudesse se equilibrar de 
um lado e de outro. E virar a 
casaca era cometer um crime 
abominável que punha  para 
sempre a pessoa no rol dos 
desqualificados. Nunca hou-
ve sansão legal para alguém 
para alguém que, depois de 
eleito desertasse do partido 
porque não havia o caso. 
Hoje não há punição para os 
que traem o mandato porque 
a muitos interessa a volubili-
dade partidária.

Nos velhos tempos, mu-
dar de partido era como 

sair nu, à rua. A pessoa era 
do partido Conservador ou 
do Liberal, como era brasi-
leira e católica. Era o para 
toda a vida porque assim 
eram os seus. A cor política 
decorria do nascimento. Era 
do clan. Filho, neto, bisneto 
do liberal era liberal; pai, 
avô e bisavô do conservador 
era conservador. Os campos 
eram definidos em definitivo 
e ninguém que se prezava 
saltava de um para outro. A 
honra do político era ser es-
tável na sua facção, houvesse 
o que houvesse.

Desse modo, quando 
os liberais subiam nenhum 
conservador ficava no cargo 
público. Até o mais ínfimo 
varredor de rua caia fora. 
Por isso as eleições que rea-
lizavam por dias seguidos, 
na igreja, com a chamada e 
rechamadas nominais dos 
votantes, eram tumultuosas  
e de sérias consequências. /o 
bem estar de muitas famílias 
decidia-se nessas ocasiões, 
acendendo ódios, por vezes. 
Quanto mais um sistema 
eleitoral inçado de falhas.

Famílias degladiavam-se  
como os Motecchios e Capu-
letos de Verona e quando os 
jovens das fações contrárias 
se enamoravam surgiam pe-
quenos dramas como o de Ro-
meu e Julieta, dificilmente bem 
terminados. Em nossa família 
mesmo houve desses casos. 

Quando eu era menino 
mais uma vez o caldeirão 
político ferveu, ferveu e re-
ferveu. Duas facções locais 
do mesmo PRP disputavam 
a hegemonia do município: 
Jagunços e Jacobinos. As 
opiniões se exaltaram pondo 
todos em febre, até as crian-
ças. À falta do futebol, que 
só mais tarde empolgaria os 
meninos, torcíamos uns para 
os Jagunços e os outros para 
os Jacobinos. Torcíamos no 
duro, chegando a vias de fato. 

História

Arquivo

Moleque  de uma facção 
que se defrontasse sozinho 
com alguns da outra passava 
mal. O remédio era desviar-
-se em tempo. A rivalidade 
ia para a escola e provocava 
rolos no recreio.

- Esse Jagunço...
Para dirimir a questão de 

um modo razoável a Comis-
são Diretora mandou que se 
elegesse o Diretório de Pin-
damonhangaba em eleição 
geral. Presidiram o renhidís-
simo pleito pelos Jagunços 
o Dr. Francisco Romeiro e o 
Dr. Fontes Júnior e pelos Ja-
cobinos o Dr. Elias Homem 

Um Anúncio do Passado

Lembranças    

    
Literárias:

de Mello e o Dr. Plínio de 
Godoy. Havia outros próce-
res de quem não me lembro.

Votaram uns seiscentos 
eleitores, vencendo os Ja-
gunços. Os Jacobinos, der-
rotados, humilhados com os 
rojões de assobio e a passea-
ta da banda de música do ad-
versário – cada partido tinha 
também a sua banda – fica-
ram a espera de represálias. 
Não adiantava o fato de, no 
âmbito estadual pertencerem 
todos ao velho PRP. E por 
que não, se o partido do je-
quitibá era o único? A luta 
era apenas local , mas o do-

mínio de uma ou outra facção 
era essencial. Pinda, embora 
na governança do Estado, 
homens de nossa terra conti-
nuassem com prestígio.

Por isso por mais que bri-
gássemos e brigávamos tão 
bem ou melhor do que hoje, 
tínhamos sempre quem nos 
representasse no Congresso, 
tanto no Império como na 
República. Porque a eleição 
não dependia quase de Pin-
da, mas, sim da Comissão Di-
retora do PRP em São Paulo. 
Numa terra onde sobravam 
talentos e homens  à altura 
era fácil o Santo Ofício do 

partido colher um ou dois 
para representantes do 3º 
Distrito. Esses candidatos, 
salientes pela cultura e 
elevação moral, estavam de 
antemão eleitos; mas não se 
dependessem dos pindenses, 
de seus conterrâneos, que 
estes, é triste dizer, já mais 
se uniriam para enviar à Câ-
mara um filho do lugar. Onde 
a generosidade de abrir mão 
das ambições pessoais? Com 
isso, Pinda em todos os plei-
tos favorece os municípios 
vizinhos, para os quais se-
gura sempre o guarda-chuva 
político.”   

“ - Que berros, nhá Fina, puxa!
O russo chegou à lua?”
“ – Mais ou menos, dona Bucha:
A bola chegou à rua...”

Esta rua não descansa,
parece rua do morro:
de dia, berra criança;
de noite, late cachorro.

Se vai visita a meu ninho,
diz dona Viçosa ao Tião,
”mostro logo o meu Toninho,
e prendo o feroz Trovão.”

Mas eu que conheço o ninho,
De tal sentença recorro:
para mim, prenda o filhinho
e deixa solto o cachorro...

Publicava-se no jornal local 7 Dias em 1967 

Chatologia Infantil

Professor Lauro Silva,  jornal 7 Dias, 3/10/1965

olhospincelados.blogspot.com

Literário e Fapi
Diferentemente do que foi publicado nesta 

página dedicada à história, lendas, causos, fatos e 
fotos da Pinda antiga, na edição do dia 28/3/2013, 
o prédio do Clube Literário e Recreativo, onde se 
encontra estabelecida atualmente a Faculdade de 
Pindamonhangaba (Fapi), foi cedido   para uso 
da faculdade em Assembleia Geral que reuniu os 
associados do mencionado clube.

Óleo sobre tela de Hélio 
Hatanaka retratando o 
Palacete Tiradentes (Praça 
Barão do Rio Branco). Este 
prédio histórico, tombado 
pelo Condephaat, foi palco 
de grandes decisões políticas 
relacionadas à história  do 
município. Construído entre 
1862 e 1865, para sediar 
a Câmara e o Quartel da 
Polícia, abrigou o Legislativo 
Municipal por dois períodos:  
o primeiro da 2ª metade 
do século XIX , época de 
sua construção, até 1913, 
quando passou a funcionar 
no antigo palacete do Barão 
do Itapeva (Palacete 10 de 
Julho), juntamente com 
o Executivo. Em 1984, 
retornou à antiga casa e ali 
permaneceu até 2009, ano 
em que se estabeleceu no 
prédio atual (loteamento 
Real Ville – Mombaça - rua 
Alcides Ramos Nogueira, 
860), o Palácio Legislativo 
«Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin»



PREFEITURA MUNCIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.950, DE 12 DE MARÇO DE 2013.

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002:

D E C R E T A

Art. 1o  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto no § 1o do 
art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, 
no âmbito da administração, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto.

Parágrafo único.  Subordinam-se ao disposto neste Decreto, a administração pública municipal direta 
e a Fundação Dr. João Romeiro.

Art. 2o  O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-
se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão 
pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.

§ 1o  Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

§ 2o  Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam aferir o 
menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, 
as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais 
condições definidas no edital.

§ 3o  O sistema referido no caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que 
garantam condições de segurança em todas as etapas do certame.

§ 4o  O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão competente da Administração 
Municipal, com apoio técnico e operacional em sistema eletrônico.

Art. 3o  Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a 
autoridade competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio 
e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica.

§ 1o  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
§ 2o   A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma 
eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu 
descadastramento.

§ 3o  A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso.

§ 4o  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
a Administração Municipal a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.

§ 5o  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 
e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na 
forma eletrônica.

Art. 4o  Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser utilizada a modalidade 
pregão, na forma eletrônica.

Art. 5o  A licitação na modalidade de pregão na forma eletrônica é condicionada aos princípios 
básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos 
princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

 Art. 6o  A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se aplica às contratações de 
obras de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral.

Art. 7o  Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito 
público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto, podendo qualquer 
interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

Art. 8o  Compete ao Prefeito ou a quem for atribuído:

I - designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do pregoeiro e dos 
componentes da equipe de apoio;

II - indicar o provedor do sistema;

III - determinar a abertura do processo licitatório;
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro quando este mantiver sua decisão;

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

VI - homologar o resultado da licitação; e

VII - celebrar o contrato.

Art. 9o  Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I – a definição do objeto do certame de forma precisa, suficente e clara, vedada especificações que, 
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do 
fornecimento ou a prestação dos serviços;

II - aprovação do objeto pela autoridade competente;

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

IV – planilha de orçamento com os quantitativos e os valores unitários e total, com a indicação da 
fonte de pesquisa, no caso de serviços e pesquisa de preços, no caso de compras, obedecidas as 
especificações do inciso anterior e as praticadas no mercado;

V – fixação dos critérios de aceitação das propostas, das exigências de habilitação e das cláusulas 
do contrato, inclusive a condição e forma de pagamento, as obrigações das partes, as condições de 
fornecimento e prestação de serviços, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento, 
legislação específica e demais condições essenciais para o fornecimento ou serviço;

VI- a indicação da disponibilidade de recursos orçamentários com indicação das respectivas rubricas 
e o cronograma de desembolso financeiro;

VII- definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos 
prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a 
celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

VIII – elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;

IX – aprovação das minutas de edital e de contrato pela assessoria jurídica do órgão;
X – designação, pela autoridade competente, do pregoeiro responsável pelos trabalhos do Pregão 
e a sua equipe de apoio;

XI – procedimentos da decisão dos recursos, pela autoridade competente, contra atos do pregoeiro;
XII – autorização de abertura da licitação pela autoridade competente.

§ 1o  A unidade requisitante motivará os atos especificados nos incisos III, indicando os elementos 
técnicos fundamentais que o apóiam, bem como quanto aos elementos contidos no orçamento 
estimativo e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela 
administração.

§ 2o  Na fase preparatória deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela 
administração diante do orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, 
valor estimativo e no cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela 
administração.

Art. 10.  As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores com 
capacitação para condução de um procedimento licitatório.

§ 1o  A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou emprego da administração pública, pertencentes, preferencialmente, ao quadro 
permanente.

§ 2o  A designação do pregoeiro poderá ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, 
ou para licitação específica.

§ 3o  Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor que reúna qualificação profissional 
e perfil adequados.

Art. 11.  Caberá ao pregoeiro, em especial:

I - coordenar o processo licitatório;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável 
pela sua elaboração;

III - conduzir a sessão pública na internet;

IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório;

V - dirigir a etapa de lances;

VI - verificar e julgar as condições de habilitação;

VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

Art. 12.  Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases 
do processo licitatório.

Art. 13.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I - credenciar-se junto ao provedor da Administração Municipal, oficializado mediante ajuste 
contratual, termo de adesão ou outro instrumento de pactuação;

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando for o caso, seus anexos;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Administração Municipal responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-
se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
VI - utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Art. 14.  Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:
I - à habilitação jurídica;
II - à qualificação técnica;
III - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal com o Sistema da Seguridade Social – INSS e Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS;
V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (quando for o caso) ;
VI – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos da Lei Federal nº 
12.440, de 07 de julho de 2011; e 
VII- Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição e no inciso XVIII do art. 
78 da Lei no 8.666, de 1993.

Parágrafo único.  A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III e V deste artigo 
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC).

Art. 15.  Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de 
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.

Art. 16.  Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidos:

I - comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital 
e será a representante das consorciadas perante a Administração Municipal;

II - apresentação da documentação de habilitação especificada no instrumento convocatório por 
empresa consorciada;

III - comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, na forma estabelecida no edital;

IV - demonstração, por empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no 
edital, para fins de qualificação econômico-financeira, se necessário;

V - responsabilidade solidária e subsidiária das empresas consorciadas pelas obrigações do 
consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

VI -  Na vigência do contrato, na impossibilidade de uma das empresas consorciadas adimplir as 
obrigações contratuais, essas obrigações recairão sobre as demais empresas consorciadas, ou 
sob contratação e ônus exclusivos do consórcio e, neste caso, somente mediante aprovação da 
Administração Municipal.

VII - obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas 
brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e

VIII - constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato.
Parágrafo único.  Fica impedida a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por 
intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Art. 17.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos 
interessados por meio de publicação de aviso, nos seguintes meios de divulgação:

I-  meio eletrônico, na internet; 
II- Imprensa Oficial do Município;
III- Diário Oficial do Estado;
IV- Em jornal de grande circulação no Estado.

§ 1o  O aviso do edital conterá a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, 
dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico 
onde ocorrerá a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o pregão, na 
forma eletrônica, será realizado por meio da internet.

§ 2o  O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, 
não será inferior a oito dias úteis.

§ 3o  Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 
para todos os efeitos, o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame.

§ 4o  Na divulgação de pregão realizado para o sistema de registro de preços, independentemente 
do valor estimado, será adotado o disposto no inciso III.

§5º As licitações na modalidade pregão na forma eletrônica, proveniente de recursos federais serão 
também publicadas na forma que dispuser o instrumento de repasse de recursos.

Art. 18.  Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

§ 1o  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
§ 2o  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame.

Art. 19.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

Art. 20.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

Art. 21.  Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data 
e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, 
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

§ 1o  A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.

§ 2o  Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

§ 3o  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Decreto.

§ 4o  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada.

Art. 22.  A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando 
do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 1o  Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de 
acesso e senha.

§ 2o  O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

§ 3o  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

§ 4o  As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis 
na internet.

§ 5o  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os 
licitantes.

Art. 23.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lance.

Art. 24.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

§ 1o  No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e 
do valor consignado no registro.

§ 2o  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no edital.
§ 3o  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 

§ 4o  Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.

§ 5o  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

§ 6o  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro ou aleatoriamente 
pelo sistema, conforme dispuser o edital.

§ 7o  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

§ 8o  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas no edital.

§ 9o  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.

§ 10.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados.

§ 11.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, 
no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

Art. 25.  Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital.

§ 1o  A habilitação dos licitantes será verificada por meio de remessa via fax ou e-mail, com 
apresentação dos originais para efeito de autenticação nos prazos estabelecidos no edital.

§2º O pregoeiro providenciará, de ofício, a juntada nos autos do procedimento licitatório os 
documentos dos licitantes constantes do registro cadastral do Município, situação em que os 
mesmos poderão ser complementados nos termos do parágrafo anterior, ou diretamente na sala 
de licitações.

§3º Para fins de habilitação, o Pregoeiro verificará de ofícios nos sítios oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões, constituindo-se tal providência meio legal de prova.

§4º Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

§5º No caso de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação 
de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada de imediato por meio eletrônico, 
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

§6º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta 
do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 
ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes quantos forem necessários para 
alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

§7º Os demais procedimentos referentes ao sistema de registro de preços ficam submetidos à norma 
específica que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666 de 1993 e regulamentação municipal.

§ 8o   Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.
        
Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 1o  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 
termos do caput, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar 
o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 2o  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

§ 3o  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação.

Art. 27.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

§ 1o  Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato, 
retirar o instrumento equivalente ou a ata de registro de preços no prazo definido no edital.

§ 2o  Na assinatura do contrato, retirada do instrumento equivalente ou da ata de preços, será 
exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 3o  O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no § 2o ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados 
os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

§ 4o  O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, salvo disposição específica do edital.

Art. 28.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar 
com o Município, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedor Municipal CRC, pelo prazo de 
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais.

Parágrafo único.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedor 
do Município e comunicadas ao Tribunal de Contas de Contas do Estado, nos termos dispostos em 
resolução específica.

Art. 29.  A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

§ 1o  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 2o  Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcidos pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato.

Art. 30.  O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 
I - justificativa da contratação;
II – definição do objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara;
III - planilhas de custo, quando for o caso;
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas;
V - autorização de abertura da licitação;
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, 
conforme o caso;
IX - parecer jurídico; 
X - documentação exigida para a habilitação;
XI - ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes participantes;
b) propostas apresentadas;
c) lances ofertados na ordem de classificação;
d) aceitabilidade da proposta de preço;
e) habilitação; e
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões;
XII - comprovantes das publicações: 
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitação;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.

§ 1o  O processo licitatório poderá ser realizado por meio de sistema eletrônico, sendo que os atos 
e documentos referidos neste artigo constantes dos arquivos e registros digitais serão válidos para 
todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

§ 2o  Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão permanecer à 
disposição das auditorias internas e externas.
§ 3o  A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento 
da sessão pública.

Art. 31. Aplica-se no que couber, subsidiariamente, o disposto na regulamentação do pregão 
presencial.

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 12 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/ Processo nº33645/12 

BOLSA DE ESTUDO – 2013

O Departamento de Assistência Social COMUNICA que, em razão de divergência 
quanto ao atendimento ao EDITAL Nº. 001/2013 – BOLSA DE ESTUDO Ensino 
Superior, foram DESCLASSIFICADOS  os alunos selecionados,  abaixo relacio-
nados, constantes do resultado publicado na edição de 26 de março de 2013 do 
Jornal Tribuna do Norte:

NOME CURSO FACULDADE

ANGELA MARIA XAVIER FREIRE SERVIÇO SOCIAL ANHANGUERA

LUANA PESTANA GRACCE ENG. PRODUÇÃO FAPI

COMUNICA, ainda, que em razão da desclassificação dos beneficiários acima 
indicados, foram os mesmos substituídos, conforme a ordem classificatória, pe-
los alunos:

NOME CURSO FACULDADE

BRUNO MILLER ALVES DA SILVA ENG. PRODUÇÃO ANHANGUERA

ANDRE LUIS DOS SANTOS ENG. PRODUÇÃO FAPI

Pindamonhangaba, 28 de março de 2013

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 074/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. BENEDITO BISPO, responsável pelo imóvel 
situado a Rua Soldado Paulo Alves, Vista Alegre, Quadra 25, Lote 628, inscrito no município sob a sigla 
SE14.03.03.010.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 075/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a J.P.S EMPREENDIMENTOS IMO LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua José Monteiro Romão, Mantiqueira, Quadra 18, Lote P-564, 
inscrito no município sob a sigla NE35.16.11.041.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 076/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a ARAGUAIA CONSTR BRAS DE ROD SA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua José Lemes, Mantiqueira, Quadra 32, Lote 1046, inscrito no 
município sob a sigla NE26.01.03.009.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 077/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a o Sr. OCTAVIO GOFFI SALGADO, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Francisco Sebastião Borges, Lot. São Vicente de Paulo, Quadra F, Lote 
16, inscrito no município sob a sigla NE16.09.19.023.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 078/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a PRINOR I EMPREENDIMENTOS LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a Rua Helvidio Augusto Mattos, Jardim Princesa, Quadra A, Lote 
11, inscrito no município sob a sigla SO22.16.10.012.000, para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz -  Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 079/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ao Sr. MARIO JOSÉ SANTANA, responsável 
pelo imóvel situado a Rua Do Cardoso, Alto do Cardoso, inscrito no município sob a sigla 
SO11.12.09.029.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 080/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SANTA MARTA INCORPORAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO LTDA - SPE , responsável pelo imóvel situado a Rua Japão, Parque das Nações, 
inscrito no município sob a sigla SO21.12.04.021.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 081/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a CAPTIN GULL COMERCIO E INDUSTRIA 
E ARTIGOS ESPORTIVOS , responsável pelo imóvel situado a Rua Joaquina Nunes de Oliveira, 
Quadra J, Lote 05, Carangola, inscrito no município sob a sigla NE11.16.12.005.000, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz
Diretor do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 082/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr. JONAS GUSTAVO CANDIDO PEREIRA 
, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedicto Correa Silva, Quadra 32, Lote P-993, Mombaça, 
inscrito no município sob a sigla SO11.06.05.022.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

João Carlos Muniz 
Diretor do Departamento de Arrecadação

Tribuna do Norte12 Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de abril  de 2013
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Mateus Marxa
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Célia Lima

Turistas visitando o Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Lepoldina no dia 23 de março

 Grupo de amigos em um dos últimos bailões da 
casa noturna Arena 101

 A simpática Aninha 
Cristina (do PindaBar) 
falando em seu telefone 
cor de rosa

Suzi Esteticista comemora 
11 anos de atendimento 
na área de terapias e 
estética.  Ela atende 
na travessa Marquês 
do Herval, 78, centro. 
Tel (12) 9135-3503 / 
3642-1731. E-mail: 
susiblausten@bol.com.br

Participantes de evento da Semana da Água (Plano 
de Manejo) realizada recentemente

Foi comemorado no dia 22 de março, no Bar do 
Santista, o aniversário de 15 anos da bailarina Maria 
Clara  (Ballet Buterfly). Parabéns e muito sucesso!

Curtir o baile sábado na Arena 101 é a opção 
predileta destes quatro amigos

As gatinhas também não dispensam a boa 
diversão proporcionada pela Arena 101, no 
bairro do Una

Na Semana da Água, destaque para a as telas de 
autoria do jovem artista Ícaro Cícero Turra

Jovens músicas integrantes da Banda Euterpe 
durante apresentação na Praça do Quartel

Artistas se apresentando durante o Dia da Poesia, na 
praça Monsenhor Marcondes

O casal de noivos  Lucas e Fernanda posando para 
a foto em frente à praça da Imigração Japonesa

Ballet Buterfly, que participa de aulas na Academia Oxy 
de segunda a quinta-feira, com a professora Ana Paula

Dia da Poesia foi comemorado dia 16 de março na praça Monsenhor 
Marcondes com apresentação de artistas e declamadoras

Casa noturna Arena 101, de Pindamonhangaba, é 
ponto de encontro destas três amigas, todo sábado

Família  Barbosa presente à festa de casamento dos 
jovens Lucas e Fernanda

Jonas Toshio ficou em 3° lugar na categoria adulto, 
de tenis de mesa da Liga Vale Paraibana 

Parabéns ao poeta, 
trovador e colunista 

da Tribuna, 
José Ouverney, 
pelo aniversário 

comemorado dia 
25 de março.

Clayderson de Sousa Oliveira aniversariou no dia 25 
de março. “Que Clayderson   caminhe sempre em 
busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se 
aperfeiçoando e prosperando a cada dia mais”, 
são os votos da Nicole da Silva Oliveira e toda a 
família do aniversariante.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições que lhe confere no artigo 27 do estatuto da entidade, convoca todos os 
associados para reunirem-se em assembleia geral ordinária, a ser realizada dia 26 de abril de 2013, 
no escritório da ASPMP, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 43, Centro, às 18:00 
horas em primeira convocação, uma hora depois, a qualquer que seja o número de associados 
presentes para apreciação sobre o seguinte: 1) Relatório anual das contas do ano de 2012;                                               
2) Parecer do conselho fiscal. Pindamonhangaba, 04 de abril de 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO - Presidente da ASPMP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamo-

nhangaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, convoca os membros do conselho 
fiscal, Rosemery Moreira Dias, Manoel Pereira dos Santos, Benedicto Valtemir Cardoso, dia 11 de 
abril de 2013, no escritório da ASPMP, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 43, Centro, 
às 18:00 horas para dar parecer do balanço anual de 2012. Pindamonhangaba, 04 de abril de 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO - Presidente da ASPMP

Tribuna do Norte14 Pindamonhangaba, sexta-feira, 5 de abril  de 2013

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 005/2013
Contrato nº 019/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 600 horas de serviço de trator sobre 
esteiras, modelo D6, a ser utilizado pela Secretaria de Obras e Serviços, pelo período de 06 (seis) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Miranda & Norberto Ltda.
Data de assinatura: 19/03/13.
Vigência: 06 meses.
Valor: R$ 90.234,00
Assina pela contratada: Edson Norberto Júnior.
Assinam pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita.
Gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita.

EXTRATO DE ADITAMENTO - PREGÃO Nº 212/2010
Aditamento nº 01/2012 do Contrato nº 031/A/2010
Objeto: Contrat. de empresa espec. na prest. de serv. de coleta, transporte e entrega de documentos 
e pequenos volumes.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Noel Homem de Melo Júnior.
Data de assinatura: 05/12/10.
Valor: R$ 2.148,87.
Vigência: aditado em 12 meses.
Assina pela contratante: Ana Emília Gaspar
Assina pela contratada: Noel Homem de Melo Júnior.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2013.

 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2013

Objeto: Aquisição de válvula de controle retro-comando Cod. 84304995, para máquina Case-retro-
escavadeira.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Brasif S/A.
Autorização de Fornecimento nº 255/2013 – Valor: R$ 12.964,65 – Data: 26/03/13
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA GERAL Nº 4.006, DE 27 DE MARÇO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, o Sr. Hélio de Paiva Reis do emprego de provimento em comissão de 
Diretor do Departamento de Trânsito, a partir de 02 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA GERAL Nº 4.007, DE 27 DE MARÇO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve NOMEAR os Senhores abaixo relacionados, para os empregos de provimento em comissão, 
a partir de 02 de abril de 2013:

-  Edson Henrique dos Santos
   Diretor do Departamento de Trânsito

- Hélio de Paiva Reis
  Chefe do Setor de Coordenação e Educação do Trânsito

- Lucas Carneiro Carvalho
  Assessor Técnico de Agricultura

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA GERAL Nº 4.008, DE 27 DE MARÇO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA a Sra. Fernanda Figueira Morales Borges, para o emprego de provimento em comissão 
de Diretora do Departamento de Contratos e Convênios, a partir de 02 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Pindamonhangaba, 27 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de março de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

   Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA GERAL Nº 4.009, DE 27 DE MARÇO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA a Sra. Maria Fernanda de Oliveira, para o emprego de provimento em comissão de 
Supervisor, a partir de 1º de março de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de março de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA GERAL Nº 4.010, DE 02 DE ABRIL DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. Evandro Carlos Gomes, para o emprego de provimento em comissão de Diretor do 
Departamento de Assistência à Saúde, a partir de 02 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA GERAL Nº 4.011, DE 03 DE ABRIL DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve EXONERAR, o Sr. João Paulo Ouverney do emprego de provimento em comissão 
de Editor Chefe, a partir de 05 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA GERAL Nº 4.012, DE 03 DE ABRIL DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
NOMEIA o Sr. Lucas Ouverney, para o emprego de provimento em comissão de Gerente, a partir 
de 08 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de abril de 2013. 
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
DECRETO Nº 4.956, DE 02 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 5.519, de 02 de abril de 2013,

D E C R E T A:
 Art. 1º.  Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), no Fundo Municipal de 
Saúde/Assistência Atenção Básica, da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente aos 
termos aditivos n.º 001 e 002/12 do processo nº. 001/0217/000.599/2012 do Fundo Estadual de 
Saúde, do Governo do Estado de São Paulo.         A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1 025  Equipamentos em Geral
10 301 0028.2 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (855)         R$ 360.000,00
 
 Art. 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado 
pelo Fundo Municipal de Saúde, do Governo do Estado de São Paulo.

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba,  02  de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal  

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
LEI Nº 5.520, DE 02 DE ABRIL DE 2013.

Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção às entidades que especifica no exercício de 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidades sociais, sem fins 
lucrativos, constantes do Anexo Único desta Lei, oriundas de verbas do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - FUMCAD
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à 
entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos 
documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas 
e Lei Federal 8.666/93.
Art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou re-ratificação, 
que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
Art. 4º.  As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta da dotação orçamentária 14.21
.08.243.0027.2023.3.3.50.43 Ficha nº 635 e 14.21.08.243.0027.1056.4.4.50.03 Ficha nº 642, 
suplementadas se necessário, ficando autorizada a abertura de crédito adicional, se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 5.520, DE 04 DE ABRIL DE 2013

Entidade Projeto Repasse

Casa Transitória Fabiano de Cristo Espaço Criança R$ 215.390,50 

Amigos do Projeto Guri Projeto Guri R$ 188.004,05 

Associação Cooperadores Salesianos Camerata R$ 9.124,75 

APAMEX Amor Exigentinho R$ 25.764,00 

Assoc. p/ Auxilio a Criança e 
Adolescente – Projeto Crescer Projeto Comunidade em ação R$ 48.512,00 

Instituto de Acolhimento e Apoio                     
ao Adolescente – IA3 Primeiros Passos R$ 79.477,75

Instituto de Acolhimento e Apoio               
ao Adolescente – IA3 Aprendiz na Empresa R$ 60.000,00

Instituto de Acolhimento e Apoio                       
ao Adolescente – IA3 Cubo Ambiental R$ 66.000,00

Instituto de Acolhimento e Apoio                
ao Adolescente – IA3 Construção R$ 45.000,00

APAE Pindamonhangaba Horta Suspensa R$ 32.500,00

APAE Pindamonhangaba Cão Terapia R$ 11.734,98

Lar da Criança Irmã Julia 5% Acolhimento R$ 21.091,53

Lar da Criança Nova Esperança 5% Acolhimento R$ 19.585,00

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
LEI Nº 5.521, DE 02 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre a criação de cargos em comissão, para o quadro de servidores da Fundação “Dr. João 
Romeiro” e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam criados para o quadro de servidores da Fundação Dr. João Romeiro, os seguintes 
cargos em comissão:
I – 01 (um) Chefe de Gabinete
Subordinado à Fundação Dr. João Romeiro
Salário mensal – R$ 4.500,00
II – 02 (dois) Assessores de Comunicação
Subordinado à Fundação Dr. João Romeiro
Salário mensal – R$ 2.000,00
III– 01 (um) Chefe de Edição
Subordinado à Fundação Dr. João Romeiro
Salário mensal – R$ 4.519,30
Art. 2º - Os servidores da Fundação ficam equiparados aos servidores públicos municipais para os 
fins previstos no art. 37 da Constituição Federal, inclusive acumulação de cargos, para fins criminais 
(artigo 327 do Código Penal) e para fins de improbidade administrativa (art. 1º e 2º da Lei 8.429/92).
Parágrafo único – Os servidores da Fundação terão direito a todas as vantagens concedidas aos 
demais servidores, devendo o Chefe do Executivo a fazer constar no Projeto de Lei quando remetido 
à Câmara.
Art. 3º - Esta Lei revoga os dispositivos da Lei nº 2.348/89, que sejam com ela incompatíveis. 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal  

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

DENOMINAÇÃO: CHEFE DE GABINETE

Descrição Sumária das Atribuições:
- Administrar o setor que lhe foi confiado, buscando conseguir que o mesmo cumpra com suas 
finalidades, de forma eficiente, através de um trabalho sério e planejado, em benefício da Fundação, 
mantendo a Presidência informada de tudo que acontece com a Fundação.
Descrição das atribuições:
- Assessorar o Presidente na rotina ordinária da Fundação;
- Preparar as pautas de reunião, tanto do Conselho de Administração e o do Conselho Fiscal;
- Providenciar as atas de todas as reuniões onde se fizer necessária a presença do Presidente;
- Fundamentar os processos submetidos à aprovação do Presidente, favorecendo-lhe a tomada de decisão;
- Realizar o controle de documentos expedidos pela Presidência, tais como: processos, contratos, 
resoluções, portarias, despachos e circulares;
- Executar serviços burocráticos quando solicitados pela Presidência da Fundação;
- Realizar todo o atendimento solicitado pelo Presidente;
- Executar a mando do Presidente todos os contatos externos que se fizerem necessários e ainda 
realizar as reuniões tanto interna como externa para desenvolvimento institucional da Fundação.
Condições de trabalho:
- Horário: 40 (quarenta) horas semanais.
Requisitos para preenchimento:
- Instrução: Curso Superior Completo em Direito/Administração
- 05 (cinco) anos de experiência.
- idoneidade moral e profissional
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

DENOMINAÇÃO: ASSESSOR DE IMPRENSA

Descrição Sumária das Atribuições:
- Administrar o setor que lhe foi confiado, buscando conseguir que o mesmo cumpra com suas 
finalidades, de forma eficiente, através de um trabalho sério e planejado, em benefício da Fundação, 
mantendo a Presidência informada de tudo que acontece com a Fundação.
Descrição das atribuições:
- Apurar, pautar, reportar, redigir e editar notícias e noticiários, coletar e checar informações 
por meio de leitura, pesquisa, entrevista e outros recursos de apuração jornalística; construir 
relacionamento com fonte de informação nos diversos setores da sociedade; propor e elaborar 
pautas; redigir textos jornalísticos e releases; organizar e planejar coberturas jornalísticas, trabalhar 
com acompanhamento, análise e seleção de matérias jornalísticas ou não, de mídias, impressas, 
audiovisuais, inclusive web (multimídia), para produção, formação, incremento e atualização regular 
de Banco de Notícias, como clipping e outros produtos correlatos, além de desempenhar atividades 
afins e correlatas, que são funções de jornalistas formados.
Condições de trabalho:
- Horário: 40 (quarenta) horas semanais.
Requisitos para preenchimento:
- Instrução: Curso Superior Completo em Jornalismo.
- 02 (dois) anos de experiência.
- idoneidade moral e profissional
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

DENOMINAÇÃO: EDITOR CHEFE

Descrição Sumária das Atribuições:
- Supervisionar todas as fases de publicação e triagem.
Descrição das Atribuições:
- Realizar ações e tomar decisões necessárias à publicação dos números do Jornal Oficial do 
Município;
- Coordenar as atividades de seleção, definição e publicação dos textos, artigos, fotografias, gráficos 
e ilustrações de cada edição do Jornal;
- Coordenar todas as etapas da produção e edição, da discussão e preparação da pauta, até o 
fechamento e o editorial, trabalhando diretamente com os demais servidores ligados aos trabalhos 
de execução da edição.
Condições de Trabalho:
- Horário: 40 horas semanais.
Requisitos para Preenchimento:
- Instrução: Curso Superior Completo;
- Notório conhecimento na área de atuação;
- Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
LEI Nº. 5.522, DE 02 DE ABRIL DE 2013.

Altera dispositivo da Lei nº. 4.302, de 08 de junho de 2005 que autoriza o Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com a ENTIDADE ESQUADRÃO 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, e dá outras providências.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e promulga a seguinte Lei:
Art.1º.  O art. 2º da Lei nº. 4.302, de 08.06.2005, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2°. A conveniada participa do convênio com o atendimento e internação de até 30 (trinta) 
pessoas indicadas pela Prefeitura Municipal, através do Departamento de Promoção da Saúde e 
da Cidadania.”
Art.2º.  O caput do art. 3º da Lei nº. 4.302, de 08.06.2005, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3°. O Município subvenciona, mensalmente, à Entidade a importância de R$12.000,00 
(doze mil reais) para as despesas de internação e assistência.”
Art. 3º Acrescenta o §3º ao art. 2º da Lei nº 4.302, de 08 de junho de 2005, com a seguinte redação:
“§3º. O valor da subvenção será reajustado anualmente pelo índice IPC-FIPE”
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
LEI Nº 5.523, DE 02 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre a publicação dos trabalhos Legislativos pelo jornal “Tribuna do Norte”.
(Projeto de Lei nº39/2013, de autoria da Mesa da Câmara)

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica a Fundação “Dr. João Romeiro”, mantenedora do Jornal “Tribuna do Norte”, obrigada 
a publicar os trabalhos da Câmara Municipal, em todas as suas edições, ficando reservada 1 (uma) 
página interna, sendo ainda, obrigatório um destaque na parte superior da mesma página.
Art. 2º  As matérias a serem publicadas serão redigidas pela Assessoria de Imprensa da Câmara 
Municipal, que também redigirá o destaque a ser publicado.
Art. 3º  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Lei nº 2.515, de 04 de março de 1991.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal  

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
PORTARIA INTERNA Nº 9.275, DE 25 DE MARÇO DE 2013.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e com fundamento na alínea “a”, §4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, 
RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. 
KAMILA CASTRO MONTEIRO, professora de ensino infantil I, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar 
de 12 de abril de 2013.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 25 de março de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de março de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 1985/2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
LEI Nº 5.519, DE 02 DE ABRIL DE 2013

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais), no Fundo Municipal de Saúde/Assistência Atenção Básica, da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social, referente aos termos aditivos n.º 001 e 002/12 do processo              nº. 
001/0217/000.599/2012 do Fundo Estadual de Saúde, do Governo do Estado de São Paulo.         A 
classificação orçamentária será:
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA E SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1 025  Equipamentos em Geral
10 301 0028.2 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (855)         R$ 360.000,00
 Art. 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Fundo Municipal de Saúde, do Governo do Estado de São Paulo.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  02  de abril de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal  

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de abril de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

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  12/04/2013 às 14:30 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

22º VERA LUCIA MARCONDES DA SILVA
RUA ARNOLFO VIEIRA, 231 – PARQUE DO SOL
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12518-050

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

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 processo seletivo;
09 - Comprovante de Registro no Conselho de Classe – CREF-SP;
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  12/04/2013 às 15:00 horas

COORDENADOR DE NÚCLEO

32º RODRIGO LEAL SANTOS
RUA PROFESSORA JULIETA ROCHA VASQUEZ, 22 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-400

33º JANAYNA CRISTINE FERREIRA
RUA ANTONIO EULÁLIO DOS SANTOS FILHO, 145 – BL. 58 APTO 16 – CECAP 3
TAUBATÉ – SP
CEP 12043-021

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

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 - Obs: os candidatos que justificaram a 
ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
05 - Certificado de reservista (sexo masculino);
06 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do Processo Seletivo 
– declaração emitida pelo Estabelecimento de Ensino, que está regularmente 
matriculado e freqüente em um dos dois últimos anos do curso superior em Educação 
Física;
07 - Atestado de Antecedentes Criminais;
08 - Comprovante de residência;
09 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);

Dia  12/04/2013 às 15:00 horas

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

31º FRANCIELE DOS SANTOS LEONARDO
RUA HUNGRIA, 51 - PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-590

32º RAFAEL BRITO DA SILVA
RUA DR. CARLOS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR, 176 - MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-110

33º MARAYSA DE SOUZA GARCIA
RUA PROF.  CAPITÃO ANTONIO F. CESAR, 31 – JARDIM CARLOTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-030

34º ANA PAULA ROZA SLEMER
RUA BICUDO LEME, 450 - CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-180

35º JOICE APARECIDA MATIAS
RUA SALVADOR DI SI, 191 – PARQUE TRÊS MARIAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-410

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PINDAMONHANGABA
SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGAS - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Cargos Disponíveis: 60 
LOCAL: EE Prof. Wilson Pires César
ENDEREÇO: Rua José Maria Monteiro, 160 – Jardim Imperial – Pindamonhangaba - SP
Dia – 08/04/2013 - horário – 9 h –  Lista Geral - do nº 7 ao 102
Lista Especial – nº 2

Para mais informações o candidato poderá acessar o Blog da Diretoria de Ensino: 
derpinda.blogspot.com.br
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Esportes

Tabela completa
6/4 – 13 horas - Ginásio Zé do Feijão 
Taboão da Serra x PS Grêmio União
7/4 – 9 horas – Ginásio Moacir Boscardim
Nacional AC x PS Grêmio União
13/4 – 13h30 -  Ginásio Rubens Battazza
Oportunity Bragança x PS Grêmio União
14/4 – 9 horas – Ginásio Alto do Tabaú
PS Grêmio União x CTC Vila Ema
20/4 – 8h30 – A. Liga Leste Reabilitar x Grêmio União
21/4 – 9 horas – Ginásio Alto do Tabaú
PS Grêmio União x Nacional AC
28/4 – 9 horas – Ginásio Paschoal Thomeu
AD Wimpro x PS Grêmio União
4/5 – 9 horas – Ginásio Presidente Ciro I
CTC Vila Ema x PS Grêmio União
5/5 – Ginásio Alto Tabaú
PS Grêmio União x Taboão da Serra
12/5 – 9 horas – Ginásio Alto Tabaú
PS Grêmio União x Oportunity Bragança
19/5 – 9 horas – Ginásio Alto Tabaú
Grêmio União x A. Liga Leste Reabilitar

Resultados da última rodada
Força Jovem 0 x 2 Abaeté
Vila São José 0 x 2 Floresta
Vila São Geraldo 2 x 1 Parque São Luiz
Bandeirante 3 x 3 Araretama

Passaram às semifi nais: Abaeté, Floresta, Vila São 
Geraldo e Araretama.

Jogos das semifi nais

10h30 – Estádio do Afi zp  (do Haras Paulista)
Araretama  x Vila São Geraldo 

10h30 – Estádio  Ramirão  (do Fluminense)
Abaeté x Floresta

Categoria Cinquentão

Foram defi nidos também  os  fi nalistas da categoria 
Cinquentão da Copa Regional de Futebol. A fi nal  será 
entre Vila São Geraldo e Colorado, em data a ser decidida 
pela comissão organizadora.

Depois da largada do 
campeonato no domingo an-
terior ao período de feriado 
prolongado,  o Campeonato 

de Veteranos-Quarentão, or-
ganizado pela Liga de Fute-
bol, volta neste domingo (7), 
em sua segunda rodada.

Semifi nais acontecem domingo
COPA REGIONAL AMADOR

Serão realizadas domingo 
(7), as semifi nais da Copa 
Regional de Futebol Ama-
dor Troféu “José Maria da 
Silva”, em locais ainda a 
serem definidos pela co-

missão organizadora. O 
evento é organizado por 
Vlamir Lucas “Macarrão” 
com apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Esportes.

Campeonato de 
Futebol Quarentão 
prossegue domingo

Confi ra os jogos:

9 horas - Estádio Vito Ardito Lerario (Bosque)
Imperial x Comercial
9 horas - Estádio Mancrézão (Santa Luzia)
Santa Luzia x Ramos
10 horas - Estádio Macedão (Terra dos Ipês)
Grêmio Tipês x Grêmio Mombaça
9 horas - Estádio Aparecido Ribeiro (Crispim)
Fim de Carreira x Independente
9 horas - Estádio Vicente de Oliveira (Vila São José)
Vila São José x Bandeirante
9 horas - Estádio da Afi zp (Haras Paulista)
Afi zp x Estrela

Grêmio União 
disputa Campeonato 
Metropolitano de Futsal 

O Grêmio União estreou 
no último dia 31, no Campe-
onato Metropolitano “A2”, 
chave D, realizado pela Fe-
deração Paulista de Futsal. O 

Projeto Social Grêmio União 
realiza importante trabalho, 
tendo o apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Es-
portes.

JOÃO PAULO OUVERNEY
Luiz Antonio Soares 

“Ico”, atleta da malha já 
conquistou todos os títulos 
possíveis nesta modalida-
de esportiva. Ele é fi lho de 
“João Tortinho”, um ícone 
da malha no Estado de São 
Paulo. Conheça detalhes da 
carreira de Ico, que come-
çou  jogar com nove anos de 
idade e passou pelos melho-
res clubes brasileiros: As-
sem de São José dos Cam-

pos, Santos, São Caetano e 
São Caetano. Atualmente 
está no Água Preta.

Ele já conquistou os se-
guintes títulos:  Tetracam-
peão dos Jogos Regionais 
e Jogos Abertos, Bicam-
peão Brasileiro de Seleções, 
Tricampeão Brasileiro de 
Clubes (bi por São José e 
uma vez por São Bernardo), 
Campeão Brasileiro de lan-
ce livre individual por equi-
pe, entre outros e Campeão 

Paulista de 2012.
Seu pai, João Tortinho, 

foi um dos melhores joga-
dores de Pinda e do Estado 
de São Paulo e atualmente é 
árbitro da Federação Paulis-
ta de Malha e apita competi-
ções como os Jogos Regio-
nais e Abertos, campeonatos 
Paulista e Brasileiro.

Além do pai,  seus ir-
mãos Sérgio Henrique 
e  Rodrigo Soares “Du”; 
Walkíria Soares, esposa do 

Sérgio;  e seu fi lho Luiz 
Eduardo Soares também jo-
gam malha. O garoto Luiz 
Eduardo também foi Cam-
peão Paulista o ano passado, 
na categoria Juvenil.

“A malha é uma tradição 
que está no sangue. Cresce-
mos vendo nosso pai jogan-
do e nos ensinando. Hoje 
até meu fi lho de quatro anos 
de idade já arremessa e con-
segue chegar ao meio da 
raia”, diz Ico. 

Ico Soares, atleta que já conquistou 
todos os títulos possíveis na malha

Ico Soares, um dos melhores atletas de malha do Estado de São Paulo,  com a mãe “Nina”, com a família

João Paulo Ouverney

O céu de Pindamonhan-
gaba estará repleto de co-
res neste domingo (7). 
Aeromodelistas da cida-
de e região irão participar 
do 3º Encontro. O evento 
acontecerá neste a partir 
das 10 horas, no Parque da 
Juventude. Os organizado-
res contam com o apoio da 
Prefeitura e antecipam os 
agradecimentos.

O presidente do Aeroclu-

be de Pindamonhangaba, Os-
mar de Almeida Pacca, conta 
que serão esperadas duas mil 
pessoas para acompanhar o 
evento.

Os pilotos interessados 
em participar do encontro 
poderão fazer a inscrição as-
sim que chegarem ao local. A 
taxa é de R$ 20, ou alimen-
tos não perecíveis, que serão 
doados ao Lar de Idosos São 
Vicente de Paulo.

Aeromodelistas reúnem-se em Pinda neste domingo
Divulgação

O evento contará com atrações para todos os públicos

Semifi nais da Copa Amador devem apresentar grandes partidas devido à qualidade das equipes  
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Marcos Cuba

Marcos cuba
Os judocas de Pindamo-

nhangaba, nascidos entre os 
anos de 1994 e 1998, poderão 
participar de uma seletiva. 
O evento ocorrerá no giná-
sio “Raquelzão”, ao lado do 
Centro de Treinamento Luiz 
Caloi. A pesagem iniciará às 
7h30, e a seletiva tem início 
às 9 horas. Não será permi-
tida a participação de atletas 
que possuem nível de faixa 
branca. Somente poderão 
pleitear uma vaga na Seleção 
de Judô moradores do muni-
cípio.

Os menores de idade de-
verão estar acompanhados 
dos pais ou responsáveis, ou, 
apresentar uma autorização 
assinada. Para obter mais in-
formações, os interessados 
podem ligar para os seguintes 
telefones 3648-2248 e 3643-
2170.

Marcos cuba
Há inúmeras pesquisas 

que confirmam a relação en-
tre a prática da atividade fí-
sica e a busca pela qualidade 
de vida. Para manter a saúde 
em dia, milhares de pinden-
ses praticam atividade físi-
ca gratuitamente, através de 
modalidades oferecidas pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer.

Para comemorar o Dia 
Mundial da Atividade Físi-
ca e fugir do sedentarismo, 
a Secretaria está com vagas 
abertas para crianças, jovens, 
adultos e a melhor idade. 
Aproximadamente 12 mil 
munícipes praticam as ativi-
dades oferecidas pela Prefei-
tura, como: alongamento, gi-
nástica, musculação, voleibol, 
voleibol adaptado, futebol, 
futsal, handebol, basquete, 

tênis de mesa, dança de salão, 
natação, caminhada, hidrogi-
nástica, entre outras. A meta 
da administração municipal é 
ampliar este atendimento para 
20 mil pessoas, com foco no 
esporte social e desenvolven-
do inúmeras ações para que os 
munícipes sejam os verdadei-
ros medalhistas da cidade.

Segundo alguns especia-
listas, fazer no mínimo 10 
minutos de qualquer ativida-

de física já garante melhorias 
na saúde. Pode ser exercícios 
como pedalar, jogar bola, 
correr, caminhar, nadar, dan-
çar e até mesmo varrer a casa.

A atividade física tem 
mais benefícios quando exis-
te uma prática de exercício 
programada e regular, com 
intensidades que mobilizem 
a capacidade de adaptação do 
organismo, principalmente 
com a orientação de um pro-

fessor de educação física.
Um estilo de vida ativo 

permite melhorar a qualidade 
de vida dos indivíduos de vá-
rias formas, sendo, frequen-
temente, salientados os bene-
fícios físicos e psicológicos 
associados à prática de exercí-
cio físico. Entre os benefícios 
estão: manutenção ou desen-
volvimento das estruturas ós-
seas e musculares, prevenção 
ou redução da tensão arterial, 

aumento da capacidade de 
resposta do organismo para 
combater o estresse, alívio da 
tensão muscular, etc.

O exercício físico também 
reduz o risco de morte prema-
tura por doenças cardiovas-
culares, diabetes do tipo II e 
cancro do cólon, reduz a de-
pressão e a ansiedade, ajuda 
a controlar o peso corporal, a 
reduzir a hipertensão arterial e 
a melhorar a mobilidade. 

Marcos cuba
 Os judocas de Pindamo-

nhangaba, que treinam nos 
ginásios “Raquelzão”, no 
“Zito” e no Araretama, vão 
a Jacareí neste domingo (7), 
participar do Campeonato 

Regional. Pinda contará com 
60 atletas entre as classes Sub 
11 e Adulta. O evento ocor-
rerá no Educa Mais Paraíso 
e também é uma fase classi-
ficatória para o Campeonato 
Estadual do Interior.

 Na ocasião, vai acontecer 
o festival para atletas iniciantes 
não federados, como preliminar 
do evento. A entrada é gratuita.

A realização e organiza-
ção deste campeonato é da De-
legacia Regional de Judô do 

Vale do Paraíba, em parceria 
com a Prefeitura de Jacareí.

A entidade espera aproxi-
madamente 600 judocas, re-
presentando 25 agremiações 
do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e região Mantiqueira.

Marcos cuba
Os atletas de basquete de 

Pindamonhangaba entrarão 
em quadra neste sábado (6) 
pela Liga Paulista. Os jogos 
terão início às 16 horas no 
ginásio do Centro Esporti-
vo João Carlos de Oliveira 
“João do Pulo”.

O primeiro jogo será 
contra a equipe de Jandi-
ra, pela categoria adulta. As 
categorias Sub 15 e Sub 17 
enfrentarão os times de Uba-
tuba. As partidas estão mar-
cadas para às 17h30 e  às 19 

horas, respectivamente.
João Gabriel Delphino 

da Silva, 16 anos, afirma 
que representar a cidade é 
uma honra e a equipe está 
se preparando todos os dias.

O atleta Lucas Bruno Ri-
pardo Santana Santos, 14 
anos, integra a Seleção Sub 15 
e garante estar feliz. “Quando 
iniciei no esporte era consi-
derado o pior da turma, mas, 
com muito esforço e determi-
nação, deixei essa má fama, 
hoje representar Pindamo-
nhangaba é uma honra”.

Pindenses praticam atividade 
física em prol da saúde

Seleção de judocas acontece no sábado

Judocas de Pinda vão ao Campeonato Regional 

Atletas de basquete 
entram em quadra 
pela Liga Paulista

Os atletas de judô de 
Pindamonhangaba 
poderão concorrer 

à vaga somente 
neste sábado. A 
cidade recebeu, 

recentemente, o judoca 
Leandro Guilheiro,  e 

os ensinamentos 
transmitidos serão 

utilizados pelos 
participantes da seletiva

Os atletas convidam a torcida para vibrar neste sábado

A Prefeitura de Pindamonhangaba convida todas as pessoas para participarem das atividades oferecidas. Ainda há vagas para diversas modalidades 

Célia Lima
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