Teatro leva mais de 700
crianças às bibliotecas

Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

Brenda canta na
Semana Evangélica

A cantora gospel Brenda dos Santos
se apresenta no último dia da 5ª edição
da Semana Evangélica de Moreira César,
sábado (28), a partir das 18 horas, na
praça de Eventos do Vale das Acácias.

As bibliotecas públicas municipais receberam a presença de mais de 700 crianças
durante o projeto "Lendas Folclóricas de Pindamonhangaba", desenvolvido entre os dias
16 e 20 de setembro.
Cultura & Lazer 7
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Pinda ganha liminar
e volta a distribuir
medicamentos nas
unidades de saúde
A população de Pindamonhangaba é a maior beneficiada com a liminar obtida
pela Prefeitura, na Justiça
Federal, para voltar a distribuir medicamentos nas uni-

dades de saúde. Nas últimas
semanas, a Prefeitura estava impedida de entregar os
medicamentos, devido a uma
ação do Conselho Regional de
Enfermagem. Agora, com a li-

Cíntia Camargo

beração do juiz federal José
Carlos Motta, no dia 16 de setembro, as unidades voltam
a receber os produtos para
disponibilizar aos moradores.
Página 3
Advogado da Prefeitura e prefeito durante a entrega das escrituras dos imóveis

Nosso Bairro chega ao Pasin e Mantiqueira

Famílias do Castolira recebem escrituras

Após passar pelo Cidade
Nova, onde atendeu mais de
2 mil pessoas, o projeto Nosso Bairro vai chegar ao Pasin

A Prefeitura de Pindamonhangaba
entregou 127 escrituras às famílias de
moradores do Castolira na terça-feira

e Mantiqueira, no Distrito de
Moreira César.
A instalação será na avenida Alemanha, nº 28, e as

inscrições para as oficinas
serão abertas de 2 a 4 de outubro.
Página 8

(24). Com os documentos, devidamente
registrados, os moradores passam a ser
os proprietários de direito dos imóveis.

- Segundo Caderno -

Jogadas individuais e detalhes
podem deﬁnir ﬁnalistas da Primeira
Odirley Pereira

Os jogos de volta das semifinais da Primeira Divisão,
que acontecem no domingo
(29), às 10h30, devem ser
equilibrados e decididos nos
detalhes. Uma das partidas
acontece no Jardim Regina,
entre A Mil Por Hora, do goleiro Pesadelo, e 100 Nome,
do defensor Chiclete; outra,
agita o Azeredo, entre o Sapopemba, do zagueiro Dean,
e o Areião, do goleador André
Isalra.
Futebol 20

Traﬁcante
é preso
debaixo da pia

Atletas da Melhor Idade
representam Pinda nos
Jogos Regionais

Marcos Vinício Cuba

A delegação da Melhor Idade de Pindamonhangaba está nos 17º Jogos Regionais
dos Idosos. Os atletas participam de mais
de 12 modalidades até o dia 29 de setembro. A competição acontece em Taubaté e a
torcida pode marcar presença nos ginásios.
Esportes 19

Moradores do
Maçaim solicitam
asfalto e iluminação

Do computador para o prato

Quem nunca se aventurou a procurar
uma receita na internet? No especial de
hoje, a Tribuna traz histórias de pessoas
que se aventuraram na cozinha.

Segundo Caderno

Especial 13

Cooperativa pode reabrir Nobrecel com
apoio de desembargador e Governo de SP
emprego.sp.gov.br

Homem agride
idoso e ameaça
mulher de morte
Polícia 4

Lances individuais podem deﬁnir ﬁnalistas do campeonato

Desaﬁo ecológico no domingo
Será realizada, neste domingo (29), a 8ª Edição da Corrida Desafio Ecológico. As
inscrições podem ser feitas uma hora antes da largada, que será em frente à escola
Dr. João Pedro Cardoso, basta levar 1kg de alimento não perecível. Esportes 19

Secretário Estadual, presidente da Cooperativa, presidente da Federação e Desembargador

previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 27/9
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

7ºC
25ºC

SÁBADO - 28/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

9ºC
28ºC

DOMINGO - 29/9
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

12ºC
28ºC

SEGUNDA-FEIRA 30/9
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 20ºC
CPTEC INPE

Pindamonhangaba recebeu na terça-feira (24) o
desembargador do Trabalho da 2ª Região, Dr. Sérgio
Pinto Martins, e o secretário estadual do Emprego e
Relações do Trabalho, Ta-

deu Morais, para apoiarem
a Cooperativa de Trabalho
em Celulose e Papel Coruputuba na reabertura da
Nobrecel e recontratação
de funcionários.
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Editorial
Maior prejudicado
com a greve é o povo
A greve dos bancários, que teve início na última quinta-feira (19), chegou ao seu nono dia. Nesse período foram realizadas algumas tratativas entre o sindicato dos
bancários e os empresários. Em alguns momentos todos
acreditavam que estava perto de um acerto para o ﬁm da
paralisação, mas nada da greve acabar.
Enquanto isso, quem mais sofre com o problema é o
povo – sempre ele. Por mais que existam diversos meios
para pagar as contas, como caixas eletrônicos, lotéricas,
serviços bancários pela internet, via computador ou aplicativos de telefonia móvel, bem como o próprio telefone,
agências dos Correios, supermercados e outros órgãos
credenciados, o tradicional boleto ou carnê – ‘na boca do
caixa’ ainda parece que tem mais peso.
Se fosse apenas isso, não teria problema algum,
porque uma pessoa, ainda que não disponha de habilidade e conhecimento para usar ferramentas digitais
ou paciência para falar ao telefone, pode pedir para um
ﬁlho, irmão, parente, amigo – apenas eles para ajudar
(desconﬁe de qualquer outra pessoa, pode se tratar de
um golpe).
O maior agravo da situação é que, por mais que os
bancos insistam, há situações que só são resolvidas na
frente do gerente. Desbloqueio de cartão utilizado em
tentativa de fraude, dinheiro depositado em conta errada
ou liberação de alguns documentos ou valores estão entre esses elementos que necessitam da presença física
de um atendente.
Na quarta-feira, representantes do sindicato e dos
banqueiros tentaram se aproximar. As tratativas até
avançaram, no entanto não há previsão para a greve ser
ﬁnalizada.
Os bancários reivindicam uma série de melhorias,
mas, ao que parece, os empresários não estão dispostos a ceder em tantas solicitações. Dentre os pedidos da
classe trabalhadora estão: reajuste salarial de 11,93%
(5% de aumento mais inﬂação projetada de 6,6%), PLR
(participação nos lucros e resultados) de três salários
mais R$ 5.553,15; piso do Dieese R$ 2.860,21; vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá no
valor do salário mínimo nacional R$ 678; ﬁm das demissões em massa, ampliação das contratações, combate
às terceirizações, e ainda a aprovação da convenção
158 da OIT, que inibe dispensa imotivada; ﬁm das metas
abusivas e assédio moral; deseja mais segurança nas
agências bancárias, com a proibição do porte de chaves de cofres e agências por bancários; igualdade de
oportunidades, com contratação de, pelo menos, 20%
de trabalhadores afro-descendentes.
O impasse deve, infelizmente, continuar. Em nota, a
Febraban - Federação Brasileira de Bancos aﬁrmou que
a greve é muito dinâmica. Segundo a Federação não há
nenhuma negociação marcada com os sindicatos, e está
mantida a proposta de reajuste salarial de 6,1%, contra
o reajuste de 11,93%, esperado pelos bancários. Tudo
indica que cada lado tem suas razões, e o povo... bem,
esse só pode esperar.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje, dia 27
de setembro, e nos dias seguintes:
27/9 – Dia Mundial do Turismo, Dia da Música Popular Brasileira, Dia
do Cantor, Dia do Instalador Hidráulico, Dia de Santo Adolfo, Dia do
Encanador, Dia do Proﬁssional de Educação Física.
28/9 – Dia da Lei do Ventre Livre, Dia da Mãe Preta, Dia do Lavrador,
Dia de São Venceslau, Dia do Jornaleiro, Dia do Marítimo Mundial.
29/9 – Dia Mundial do Petróleo, Dia de São Miguel Arcanjo, Dia Nacional do
Anunciante, Dia do Policial.
30/9 – Dia Mundial da Navegação, Dia de São Jerônimo, Dia do
Capelão Naval, Dia do Ferroviário, Dia do Tuberculoso, Dia da
Secretária, Dia do Diário Oﬁcial, Dia do Tradutor.
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Fórum será reaberto dia 14 de outubro
A Comarca de Pindamonhangaba ﬁcará fechada entre os dias
30 de setembro e 11 de outubro
de 2013 para uniﬁcação, modernização e alinhamento do novo
sistema. Neste período funcio-

narão apenas a recepção de petições, a protocolização de casos
urgentes, a realização das audiências marcadas, o atendimento
de casos urgentes, aí incluídos
os novos processos, bem como

a expedição de guias de levantamento e certidões de honorários,
em cumprimento de despachos,
decisões e sentenças proferidos
antes do início da suspensão do
atendimento ao público.

Missa
homenageia
“Super Zé”
Arquivo TN

Conselho da Pessoa com Deﬁciência
comemora Dia de Conscientização
O CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência
comemorou, no dia 21 de setembro, a conscientização sobre o Dia
Nacional de Luta da Pessoa com
Deﬁciência. Foram apresentados
os produtos artesanais feitos por
deﬁcientes do município, ocorreu
uma vivência com o Grupo Incluir
e Aprender, onde pessoas não deﬁcientes andaram em cadeira de
rodas e caminharam com venda,
mostrando como é a diﬁculdade do
dia a dia do deﬁciente.
Esta foi a primeira vez que o
CMPD fez este evento, junto com
a FCD, GAPCD - Grupo de Artesanato da Pessoa com Deﬁciência e o
Grupo Incluir e Aprender.

‘Manhã Zen’
no Paineiras
no sábado
Divulgação

Marcos Vinício Cuba

Sessão solene da APL
Nesta sexta-feira (27), às 20
horas, no Museu Pedro I e Dona
Leopoldina (rua Marechal Deodoro), será realizada a sessão
plenária e solene da APL – Academia Pindamonhagabense de
Letras, referente ao mês de setembro. A programação para mais
uma noite literária e cultural no
Palacete do Visconde (sede do
museu) é a seguinte: Exposição

“Dr. Francisco Piorino Filho: Uma
Biobibliografia e “A Arte em Porcelana de Therezinha Piorino”;
apresentação de alunos da Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol; lançamento do livro “Fatos em Fotos
de Pindamonhangaba Antiga”, de
Francisco Piorino Filho; palestra
“Fatos em Fotos de Pindamonhangaba Antiga” por Francisco
Piorino Filho.

Dia de São Cosme e Damião

Neste sábado (28), o clube
Paineiras de Pindamonhangaba irá promover a ‘Manhã Zen’,
com aulas de yoga, thai chi
chuan, pilates, além de outras
atividades.
Durante toda a parte da
manhã serão oferecidas massagens, degustação e venda de
produtos orgânicos e os participantes também poderão contribuir com a campanha ‘Pegue
a onda do amor’, doando leite
em pó.

As crianças e também os que
têm uma criança dentro de si farão
a festa nesta sexta-feira (27). Neste dia são celebrados São Cosme
e São Damião, considerados protetores dos gêmeos e das crianças
e por este motivo há distribuição
de doces para homenageá-los ou
cumprir promessas feitas a eles. O
costume nasceu de um sincretismo
religioso e é uma celebração à vida
e à cura. No Brasil, estes santos
são considerados os padroeiros
dos farmacêuticos, das crianças e
dos médicos. O dia é festejado pela
igreja Católica e pelos adeptos de
religiões de matriz africana. Muitos
devotos fazem a distribuição de
sacolinhas cheias de doces, balas
e até mesmo brinquedos, quem já
foi criança sabe que é uma grande

Ilustração

diversão. É necessário que os pais
também ﬁquem atentos e controlem a degustação destes doces,
aﬁnal, o consumo excessivo de
açúcar pode gerar problemas à
saúde, além disso, é ideal que um
responsável acompanhe a aventura deste menor em busca de sacolinhas de doces, para evitar acidentes e outros problemas.

Divulgação

de Proteção aos Animais, é conscientizar e ajudar na formação de
cidadãos que protejam e respeitem
os animais. A cadelinha cadeirante
Ingrid, mascote do AMA, esteve
presente e faz sucesso entre a
criançada. Muito dócil, o animalzinho despertou a atenção para

Feira de adoção de
cães e gatos
Neste sábado (28), o AMA
- Abrigo Municipal de Animais
e a Associação Centopeia
de Proteção aos Animais
realizam mais uma Feira de

O Colégio Objetivo de Pindamonhangaba realizou no último
sábado (21), o Dia do Desaﬁo,
um processo seletivo para alunos
que queriam concorrer a bolsas de
estudo. A prova foi aplicada para
alunos que vão desde o 1º ano do
Ensino Fundamental até os jovens
que vão estudar o 3º ano do Colegial em 2014. O Dia do Desaﬁo
teve provas de português e matemática. Foram oferecidas diversas
bolsas, inclusive de 100%. O próximo Dia do Desaﬁo deve acontecer
somente no início de 2014.

A comunidade de São Francisco de Assis, no Vila Rica, convida
a todos para participar da novena
preparatória da festa que homenageia o santo padroeiro. A novena
começou na quinta-feira (26) e vai
até o dia 4 de outubro. Com base
no tema central: “São Francisco e o
Papa Francisco renovação sempre
necessária na Igreja”, serão realizadas missas diárias, às 19h30,
exceto no domingo (29), em que a
celebração da novena acontecerá
às 19 horas.
No dia 5, dia da festa, haverá
missa às 17 horas, seguida de procissão em louvor a São Francisco.
Já no dia 6, haverá bingo às 14 horas, com cartelas vendidas a R$ 5.

Últimos dias
da festa de
São Miguel
Arcanjo

Abrigo de animais realiza palestra em escola
O AMA - Abrigo Municipal de
Animais esteve no Colégio Siciliano
na última semana, realizando uma
palestra para mais de 100 crianças,
sobre os direitos e os deveres para
com os animais. A intenção dessas
atividades, realizadas em parceria com a Associação Centopeia

Objetivo
realizou Dia
do Desaﬁo

Festa de
São Francisco
de Assis

Dia na Árvore na creche escola Caic
Os alunos do infantil I da
Creche Escola Caic comemoraram o Dia da Árvore na
sexta-feira (20), com o plantio de
um abacateiro nascido da compostagem realizada pela própria
professora, que doou a muda
para o evento. Foram convidados os demais alunos do local
para que todos pudessem participar e, desde cedo, aprenderem
sobre a importância da preservação do meio ambiente e do plantio de árvores para a renovação
da natureza.

Neste sábado, dia 28, na
Igreja de Nossa Senhora do
Bom Sucesso, às 19h, será
celebrada uma missa de um
ano de falecimento de José
Maria da Silva, o popularmente
conhecido como “Super Zé”.
Zé Maria teve atuação
destacada na politica e no
esporte da cidade, tendo sido
vereador, chefe de gabinete ,
subprefeito do Distrito de Moreira César e presidente do
Colorado.

Adoção de Animais. Será em
frente ao Cemitério Municipal,
das 9 às 13 horas. Para adotar, é preciso apresentar RG e
comprovante de endereço.

a importância de se respeitar os
animais, já que ela mesma ﬁcou
nessas condições depois de ter
sido atropelada. A equipe do AMA
agradeceu ao convite do Colégio
Siciliano e está aberta a levar essa
atividade a outras instituições, mediante agendamento.
Maria Fernanda Munhoz

A novena de São Miguel Arcanjo, no bairro do Araretama, termina
esse ﬁnal de semana. Entretanto,
ainda dá tempo de participar das
celebrações e da parte social do
evento, que conta com barracas e
entretenimento para as crianças.
No sábado (28), haverá bingo
especial a partir das 18 horas. No
domingo (29), dia da festa, haverá
queima de fogos em louvor a São
Miguel Arcanjo durante toda a programação.
Conﬁra os eventos:
Sexta-feira: 19 horas, celebração da santa missa com o padre
Alexandre
Sábado: 17 horas, celebração
da santa missa com o padre Carlos
Alberto
Domingo: 8 horas, celebração
da santa missa com o padre João
Miguel, 9 horas, levantamento do
Mastro. 12 horas, almoço (afogado). 17 horas, procissão de São
Miguel Arcanjo.
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Prefeitura faz
Pinda obtém liminar para entregar
melhorias em
medicamentos em postos de saúde
centro comunitário
Maria Fernanda Munhoz

Marcos Vinício Cuba
A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Pindamonhangaba obteve, no dia 16
de setembro, uma liminar
que garante a distribuição de
medicamentos em postos de
saúde. O jurídico da Prefeitura impetrou um mandado de
segurança na Justiça Federal
e foi deferida uma liminar

a favor do município, que o
autoriza a fazer a entrega de
medicamentos, seguindo o
entendimento uniformizado
(pacificado) no Superior Tribunal de Justiça –1ª Seção do
STJ – Resp 1.110.906/SP.
O juiz Federal titular da
19ª Vara, José Carlos Motta,
entende que a dispensação
não é exclusiva de farmacêu-

ticos, seja em postos de saúde municipais ou pequenos
hospitais (com menos de 50
leitos). Este entendimento
apoia-se na decisão do Superior Tribunal de Justiça, portanto, como a dispensação
nos postos de saúde não é
exclusividade de profissional
farmacêutico, a Secretaria
de Saúde pode designar aos
Marcos Vinício Cuba

Parque infantil já está instalado para que as crianças
possam ter mais uma opção de lazer

Maria Fernanda Munhoz
Atendendo solicitação da
população, em reunião realizada com o prefeito e assessores municipais, a Prefeitura
está realizando a adequação
do centro comunitário do
bairro das Oliveiras. As obras
tiveram início nesta semana e
devem ter continuidade nos
próximos quinze dias.
No local, estão sendo realizados a instalação do parque
infantil, ampliação do salão
de 36m² para 81m², construção de parede protetora na
saída dos sanitários internos,
construção de um banheiro
externo para atender também
ao campo de futebol, reforma da varanda com o nivela-

mento da inclinação do piso
e construção de calçada em
todo o entorno no prédio, entre outras adequações. Após
a finalização das obras, o
centro comunitário receberá
pintura completa, nas áreas
interna e externa.
As melhorias estão sendo
realizadas pela equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura para colaborar com a qualidade de vida dos moradores
e oferecer mais opções de lazer, de acordo com a vontade
da comunidade.
Além do centro comunitário, outros locais do bairro
também estão no cronograma
da Prefeitura para receberem
melhorias.
Maria Fernanda Munhoz

Pinda aumenta fiscalização para
evitar descarte irregular de entulho
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Após a reforma, salão tem mais que o dobro de área

Turismo no Brasil
movimenta R$ 57,6
bilhões e emprega
115 mil pessoas
Cintia Camargo
Dia 17 de setembro comemora-se o Dia Mundial do
Turismo, uma das atividades
que mais crescem no planeta
e que, entre os meses de maio
a agosto, movimentou mais
de 435 milhões de turistas em
todo o mundo.
No Brasil, o segmento de
turismo está cada vez mais
otimista. Dados do Ministério do Turismo revelam que
as 80 maiores empresas do
setor no Brasil faturaram R$
57,6 bilhões e empregaram
115 mil pessoas nos 27 Estados em 2012. O setor cresceu
13,1% em 2012 em comparação com o ano anterior.
Em Pindamonhangaba,
o Departamento de Turismo
da Prefeitura vem realizando
um trabalho intenso para que

Com impedimento, distribuição estava no Centro de Especialidades Médicas

profissionais de enfermagem
que cumpram a dispensação.
Foi necessária mover a
ação judicial, pois, o Coren-SP - Conselho Regional de
Enfermagem de São Paulo
interpretava que somente
profissional
farmacêutico
poderia entregar medicamentos. O Coren-SP notificou a
Saúde e os profissionais de
enfermagem (auxiliares, técnicos e enfermeiros) a não
fazerem dispensação de medicamentos, sendo que, em
caso de descumprimento, poderia até haver a cassação do
registro profissional e multa
para a Prefeitura.
Na liminar deferida pela
Justiça Federal, Motta, justificou que em seu entendimento o artigo 15 da Lei
nº 5.991/73, que somente
às drogarias e farmácias
devem manter um responsável técnico em farmácia.
Desta forma, os postos de
saúde estão sendo reabastecidos com medicamentos
para ser retomada a dispensação por parte dos profissionais de enfermagem.

os munícipes e os turistas conheçam os roteiros da cidade.
O City Tour Histórico
Cultural é uma opção que
apresenta um pouco da história de Pinda, por meio de
um trajeto que integra prédios, igrejas e praças, além
de curiosidades e lendas
locais visando informar e
conscientizar os munícipes.
Na oportunidade, os visitantes recebem o material
de divulgação da cidade,
composto por uma cartilha
do Circuito Mantiqueira e
um cartão postal de Pindamonhangaba.
E, em comemoração ao
Dia do Turismo, será realizado um city tour, nos dias 14 e
15 de outubro. Mais informações pelo telefone 3643-1761
ou 3643-1424.
Divulgação

Museu é a primeira parada de visitação do City Tour

Áreas às margens da
Via Dutra, em Pindamonhangaba, estão sendo
usadas como lixão clandestino, há pelo menos
três meses. Caminhões
têm jogado entulho de
outras cidades da região,
irregularmente, em locais
como a estrada do Pinhão
do Borba, Canta Galo e
Anhanguera.
Na segunda-feira (23),
a estrada do Pinhão do
Borba, mais uma vez,
amanheceu abarrotada de
entulho irregular. De acordo com informações do
Departamento de Serviços
Municipais da Secretaria
de Obras da Prefeitura de
Pinda, o descarte continha
documentos de São José
dos Campos, inclusive da
Ciretran, como formulários,

Descarte irregular de entulho é crime ambiental

correspondência carimbada,
cópias e vias originais de documentos de licenciamento
veicular, senhas para atendimento Ciretran e entulho de
construção civil. Foram necessárias oito viagens do ca-

minhão da Prefeitura para a
retirada do material irregular.
Além deste descarte,
nesses três meses, já foram
recolhidas duas carretas da
estrada da Anhanguera e uma
carreta do Pinhão do Borba.

A Prefeitura informou
que vai reforçar a fiscalização, por meio da Guarda
Municipal. O descarte irregular de lixo é crime ambiental e deve ser denunciado pelo telefone 3644-5206.

Reunião sobre “Outubro Rosa” mobiliza
Prefeitura e instituições da cidade
Marcos Vinício Cuba
O mês de outubro será
dedicado às mulheres e
será promovida a Campanha “Em Outubro Pense
Rosa”, que também integra a Campanha Municipal
de Valorização da Mulher,
que começou em agosto. Na segunda-feira (23),
profissionais da Prefeitura, do Conselho Municipal da Mulher, e de outros
segmentos participaram de
uma reunião para definir a
programação.
Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher, Ana Maria Braz
Cavalcante, a intenção é fazer
com que todas se conscientizem sobre a necessidade de
fazer os exames preventivos
para se cuidar.

Marcos Vinício Cuba

Objetivo é conscientizar mulheres a fazer exames preventivos

A organização do evento espera que as mulheres
participem efetivamente das
ações, pois receberão várias

informações. Haverá uma série de trabalhos a serem desenvolvidos como: consultas
médicas, baile, encontro de

mulheres, missas, cultos, caminhada, entre outras.
Em breve, a programação
completa será divulgada.
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Cinco pessoas são
baleadas em baile funk
Durante a madrugada
de sábado (21), cinco pessoas ﬁcaram feridas após
serem atingidas por tiros
disparados em frente a
uma casa de shows, localizada no bairro Vila Verde.
Segundo informações
da PM, as vítimas saíam do
local, quando foram surpreendidas por um veículo
que parou e fez alguns dis-

paros contra o grupo. Um
homem ﬁcou gravemente
ferido, mas segundo informações da Polícia Civil,
está fora de perigo. As outras vítimas, dois homens
e duas mulheres, levaram
tiros nas mãos, pés e virilha. Ainda não há pista sobre o autor dos disparos, a
polícia segue investigando
o caso.

Menores assaltam padaria
Na noite de sexta-feira
(20), a PM foi acionada para
atender uma ocorrência de
roubo a um estabelecimento
comercial no bairro Mantiqueira. Segundo informações, seriam três os autores.
Entretanto, ao chegar ao local, dois deles foram contidos pela população. Os adolescentes GGPR, 14 anos, e
RHS, 15 anos, foram identiﬁcados e, com eles, encontrados 18 maços de cigarro e 30
barras de chocolate. Quando
interrogados sobre o terceiro elemento, disseram ser

Traﬁcante tentou se esconder
debaixo da pia, mas foi preso
Divulgação PM

A PM recebeu uma denúncia anônima na noite de
sexta-feira (20), sobre possível ponto de tráﬁco no Feital.
Quando chegaram ao local,
que ﬁca na rua 14 do bairro,
os policiais encontraram 30
pedras de crack e 30 trouxinhas de maconha prontas
para a venda, além de R$ 50
em dinheiro.
LTRS, 29 anos, estava no
local e tentou se esconder
embaixo da pia, mas foi detido em ﬂagrante por tráﬁco de
drogas e encaminhado para o
CDP de Guaratinguetá.
Por denúncia
anônima, PM prendeu
homem e capturou
material

Estudante rouba celular dentro de escola
Também na sexta-feira
(20), uma menina teve o celular furtado no interior de
uma escola estadual localizada no bairro Cidade Nova.
A vice-diretora da unidade
compareceu ao plantão com
a vítima CSO, de 15 anos,

um rapaz conhecido como
“Pato”, e aﬁrmaram ser ele
a pessoa que estava armada
durante o assalto. Eles foram
detidos e encaminhados ao 4º
DP de Quiririm.

Ladrões levam R$ 2 mil
de marmoraria

FG, 64 anos, estava em
seu estabelecimento comercial, localizado na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso, na sexta-feira (20),
quando, por volta de 17h40,
foi surpreendido por dois indivíduos armados, que chegaram anunciando o assalto.
Após dominarem a vítima e
seus funcionários no interior

Polícia

do estabelecimento, retiraram do interior do bolso de
FG dois talões de cheque a
quantia de R$ 2 mil em dinheiro.
A vítima foi levada para
o escritório e, segundo informações, eles possivelmente
fugiram do local em uma motocicleta, pois estavam com
capacetes.

que informou que desenvolvia uma atividade esportiva
extracurricular, deixando o
aparelho próximo do local
onde estava. Diante da queixa da aluna sobre o sumiço
do celular, a direção da escola assistiu aos vídeos internos

e identiﬁcou o responsável
pelo sumiço – o aluno DPBS,
18 anos, que estuda à noite.
O jovem inicialmente negou a responsabilidade, mas
assistiu ao vídeo e, além de
assumir os fatos, devolveu o
aparelho à vítima.

Trabalhador tem pagamento roubado
Um homem foi assaltado
após a saída do trabalho, às
18h30 de sexta-feira (20).
AO, 57 anos, foi surpreendido por dois indivíduos enquanto passava de

bicicleta pelas proximidades do Centro Esportivo
“Zito”, em Moreira César.
Quando decidiu cortar caminho por uma “viela”, foi
abordado pelos rapazes,

ambos armados. Mediante
ameaça, eles levaram da
vítima todo o pagamento,
um total de R$ 520. Após
a ação, eles fugiram a pé do
local.

Motorista atropela adolescente e foge
Uma adolescente de 16
anos foi atropelada na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso na sexta-feira (20). JCPM,
16 anos, estava próximo a um
hipermercado que ﬁca na ave-

nida sentido Dutra/bairro. No
local, acabava de se dissipar
uma manifestação popular e
nesse instante a vítima, que
transitava pelo acostamento
da pista, foi atingida por um

veículo Fiat vermelho. O condutor do automóvel fugiu do
local sem prestar socorro e a
adolescente foi socorrida por
uma unidade policial e levada
ao Pronto-Socorro.

Homem
tem moto
e R$ 1.500
levados

Por volta de 18h10 do dia
20, JFQ teve sua motocicleta
roubada na rua 85, no bairro
Araretama. Enquanto transitava pelo local, dois indivíduos armados o abordaram
e, mediante grave ameaça,
levaram o veículo, documentos, um capacete e a quantia
de R$ 1.500. A vítima informou que eles estavam a pé
no momento da abordagem
e que fugiram com sua moto
em alta velocidade.

Casos de violência doméstica
Rapaz ameaça matar sogro e agride ex-mulher
A vítima MTSG, de 31
anos, informou que na noite
de domingo (22), seu ex- companheiro MEA, de 21 anos,
chegou a atual residência dela,
quando iniciaram uma discussão. O rapaz então agrediu a

moça com socos e pontapés,
ao mesmo tempo em que a
ameaçava. “Eu vou espancar
você. Vou bater em seu rim e
se você não calar a boca, vou
bater na sua cara”, aﬁrmou.
A vítima, que atualmen-

te mora com os pais, é portadora de problemas renais
e enfatiza que o companheiro está ciente de tal deﬁciência, que a obrigava a
realizar hemodiálise há um
ano, fragilizando sua saúde.

Companheiro Homem dá socos e
usa capacete faz ameaça de morte
para agredir à esposa
Também na tarde de panheiro a agrediu com
esposa
domingo (22), um homem socos no rosto, abdômen
Uma mulher foi vítima
de violência durante a madrugada de domingo (22),
no bairro Parque das Nações.
ALCG 33 anos, foi agredida
pelo marido, VLL 37 anos,
que chegou de madrugada e
iniciou uma discussão.
Ele a acusou de ter um
caso amoroso com outra pessoa e, em seguida, começou
a quebrar vários objetos eletrônicos. Então, ele a atingiu
na região do braço com um
capacete e desferiu alguns
chutes, ao mesmo tempo em
que a ofendia.

agrediu a esposa com vários golpes.
RCSSS de 43 anos,
moradora do bairro
Mombaça, convive há
24 anos com o marido
e está casada há 8 anos.
No referido dia, seu com-

e nos seios. Entretanto,
foi contido pela irmã da
vítima, que impediu que
ele continuasse com a
violência.
Além da agressão, o
homem ameaçou a vítima
de morte.

O ex-companheiro seguiu
atrás dela e ainda ameaçou o
pai da moça, dizendo “eu venho até aqui, pego meu ﬁlho
e dou um tiro na sua cara”,
segundo informações do boletim de ocorrência.

Mulher usa
barra de
ferro para
ferir
ex-marido
Durante a tarde de domingo (22), uma mulher agrediu
o ex-companheiro no Alto
Tabaú. OOS 45 anos convivia maritalmente com SCM
36 anos durante 10 anos e
optaram pela separação desde abril deste ano. A vítima
foi até a casa da ex-esposa
levar o ﬁlho, quando SCM
começou a agredir o homem
com palavrões e, em seguida,
pegou uma barra de ferro e o
acertou várias vezes nas costas.

Dados da violência
doméstica no Brasil
Um estudo divulgado na última quarta-feira
(25) pelo Ipea - Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada, concluiu que
a Lei Maria da Penha criada para diminuir a
violência doméstica - não
conseguiu inﬂuenciar na
taxa de assassinatos de
mulheres no Brasil.
Entre os anos de
2001 a 2006, a taxa de
mortalidade era de 5,28
a cada 100 mil mulheres. Após a implantação
da lei, em um período
de 2007 a 2011, a taxa
ﬁcou em 5,22.
Ainda segundo o estudo, a cada hora e meia
uma mulher é assassinada no Brasil.
As estatísticas, porém,

revelam a todo o tempo
que a violência contra a
mulher, independente de
idade, tem crescido muito e assustadoramente.
Segundo o estudo
“Violência contra a mulher: feminicídios no
Brasil”, os parceiros são
os principais assassinos
de mulheres. Cerca de
40% de todos os homicídios de mulheres no
mundo são cometidos por
um parceiro íntimo. Em
contraste, essa proporção
é próxima a 6% entre os
homens
assassinados.
Ou seja, a proporção de
mulheres assassinadas
por parceiro é 6,6 vezes
maior do que a proporção
de homens assassinados
por parceira.
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Brenda dos Santos vai encerrar
Semana Evangélica de Moreira César
Aiandra Alves Mariano
A cantora gospel Brenda dos
Santos vai encerrar, no sábado
(28), a 5ª edição da Semana
Evangélica de Moreira César,
promovida pela União Evangélica de Moreira César (Uemoc).
O culto de encerramento será
às 18 horas, com a direção do
presidente da Uemoc, Jairo Cypriano. No mesmo horário, haverá uma grande carreata partindo da praça. O show será na
sequência.
Brenda dos Santos ficou
nacionalmente conhecida em
2011, quando venceu o concurso “Jovens Talentos”, do Programa Raul Gil. Atualmente é
contratada da gravadora Sony
Music.
O evento, promovido pela
União Evangélica de Moreira
César, começou no domingo
(22), e contou com diversas
ações e com a participação de
várias igrejas do distrito.
Durante toda a semana, houve cultos nas igrejas do distrito
e ao ar livre, palestras, aconselhamento pastoral, distribuição
de literatura evangélica, arrecadação de alimentos para doação
e shows.
A Prefeitura irá participar do
encerramento no sábado, a partir
das 10 horas, na praça do Vale
das Acácias, com estandes das

André Nascimento

Divulgação

O prefeito de Pinda foi
homenageado durante
a abertura do evento
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Escola municipal realiza
olimpíada de matemática
informatizada
Maria Fernanda Munhoz
A escola municipal Paulo
Freire, na Vila Prado, realiza
a II Olimpíada de Matemática Informatizada, no dia 4 de
outubro. Realizada pela primeira vez no ano passado, a
iniciativa foi um sucesso.
De acordo com informações da Secretaria de Educação, haverá a participação
dos alunos do 3º, 4º e 5º
anos, com o objetivo de interagirem a matemática e a
informática de maneira lúdica por meio da resolução de
operações matemáticas expostas no notebook, inicialmente calculadas em papel e
respondidas posteriormente
no notebook, em tempo pré-determinado.

Após a apuração, os alunos
de maiores acertos passam
para fase seguinte até chegar
ao término das rodadas apontando o vencedor, que receberá como prêmio a medalha.
Todos receberão certificado
de participação. Essa olimpíada conta com a colaboração
da gestora e professores da
escola, mediadores dos programas matemática descomplicada e informática educacional da Planeta Educação e
pais dos alunos.
“A parceria dos mediadores contribui para a aprendizagem e é de fundamental
importância para nós, que estamos na escola termos parceiros como eles”, afirmou a
gestora.
Divulgação

Os fiéis do Distrito terão
o privilégio de conferir a
apresentação da cantora
reconhecida no cenário
nacional

secretarias municipais, fazendo orientações à população local sobre higiene
bucal, câncer, fumo, alcoolismo, drogas etc.

Alunos do 3º, 4º e 5º vão participar da olimpiada

Semana Nacional em defesa Coalizão homenageia
da vida acontece em Pinda empresa Viva Pinda
A Pastoral Familiar
da paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso,
coordenada pelo casal
Denise e Wellington,
convida os paroquianos
a orar e celebrar a Semana Nacional em defesa da vida, que ocorre
entre os dias 2 e 7 de
outubro em Pindamonhangaba. O evento
será encerrado com o Dia
do Nascituro, festejado dia
8. Durante os dias de semana as missas acontecem às 19 horas, no do-

mingo será às 18 horas.
A pastoral visa desenvolver algumas iniciativas, tais como painéis e mensagens, nas
celebrações litúrgicas.
O tema central desta
ação é “Cuidar da Vida
e Transmitir a Fé”. A
comunidade
paroquial
quer que haja a conscientização, o despertar, o verdadeiro amor à
vida humana, de modo
que cada ser chamado à
existência seja acolhido,
respeitado em sua digni-

dade, valorizado e amado desde a concepção
até a sua morte natural.
Este tema foi proposto porque a igreja estará
numa estreita comunhão
com as celebrações do
Ano da Fé e da Semana Nacional da Família,
cuja proposta fundamenta-se na missão de toda
igreja, que visa a nova
evangelização e a transmissão da fé nas famílias, comunidade e na
sociedade, como aponta
a Luz da Fé.

Divulgação

Gerente da Viva Pinda, João Machado, foi homenageado

O Grupo Coalizão de Pindamonhangaba homenageou
a empresa Viva Pinda em
evento realizado na Anhanguera Educacional.
Representada pelo gerente
João Machado, a empresa de
transportes foi homenageada
pelo Coalizão pelos quatro
anos de parceria e contribuição com o projeto anti-drogas.
Evento foi realizado no
último sábado (21), e a Viva
Pinda participou buscando os
adolescentes integrantes do
Coalizão e levando-os até o
evento.

Desembargador e secretário estadual apoiam
Cooperativa Coruputuba para reabrir Nobrecel
O desembargador do Trabalho da 2ª Região, Dr. Sérgio
Pinto Martins, e o secretário
estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Tadeu Morais, vieram a Pindamonhangaba na terça-feira (24), apoiar
a Cooperativa Coruputuba na
reabertura da Nobrecel.
Durante evento, realizado
na Câmara de Vereadores, o
desembargador afirmou que
a Cooperativa tem totais condições de assumir a indústria.
“A cooperativa está organizada, regularizada e é formada
por pessoas capacitadas. Não
há aventureiros aqui. São
profissionais
qualificados,
que buscaram informações e
dados concretos para montar
uma cooperativa séria, baseada em Lei Federal”.
Doutor em direito pela
Universidade de São Paulo,
Sérgio Pinto Martins classificou a Cocepelco como

Odirley Pereira

Desembargador do Trabalho, Dr. Sérgio Pinto Martins,
fez palestra sobre “Cooperativas de Trabalho”

fundamental para o desenvolvimento do Brasil. “Vocês representam a força do
futuro. Vão gerar trabalho,
dividir a renda e possibilitar
avanços em vários setores”.
O secretário estadual do
Emprego e Relações do Trabalho, Tadeu Morais, representou o governador Geraldo

Alckmin e também enalteceu
a geração de empregos. “A
reativação da companhia é
de extrema importância para
Pindamonhangaba, para São
Paulo e para o Brasil. Essa
cooperativa é uma instituição
regularizada e com profissionais gabaritados. Em nome do
governo do Estado eu os pa-

rabenizo pela iniciativa para
que se possa garantir os empregos dos trabalhadores”.
O presidente da Cocepelco, Paulo Toledo, frisou
a formação da cooperativa.
“Com a falência da Nobrecel,
ficamos sem emprego, mas
não desanimamos. Nós nos
organizamos, pesquisamos
exemplos bem sucedidos de
cooperativas e formamos a
nossa. Temos qualificação,
conhecemos tudo sobre o
nosso produto, que é o papel,
buscamos e conseguimos
muitos parceiros e estamos
aptos a retomar as atividades
na empresa de imediato”.
Toledo lembrou que centenas de famílias estão sem
renda há quase dois meses.
“Desde o dia 2 de agosto
não temos salário, não temos renda. Com a reabertura
da empresa, se a Justiça nos
permitir, e acreditamos nisso,

vamos gerar trabalho e renda
para mais de 200 pessoas diretamente. Entre diretos e indiretos, estimamos cerca de
1.100 chefes de família”.
Maria do Carmo dos Santos, a Dona Carminha, um
patrimônio de Coruputuba e
de Pindamonhangaba, também elogiou a Cooperativa.
“Vocês representam a força

de Coruputuba e merecem
voltar ao trabalho. Estive junto com vocês durante anos na
empresa e sei o quanto vocês,
assim como eu, também estimam e batalham por aquela
indústria. Estou confiante”.
Vários vereadores estiveram presentes, além de representantes da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
Odirley Pereira

Secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho,
Tadeu Morais, também defendeu cooperativa
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Sociais

Aiandra Alves Mariano

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Ópera nas Escolas - Projeto levou apresentações de óperas em escolas
estaduais de Pindamonhangaba. Alunos da EE Pinto Pestana e comunidade
prestigiaram a apresentação.

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Felicidade
Parabéns
Feliz aniversário
para o jornalista
Altair Fernandes,
que completa
mais um ano de
vida no dia 29
de setembro.
Recebe o abraço
de seus familiares
e amigos. Os
colegas da Tribuna
do Norte lhe
desejam muita
felicidade!

Para a
aniversariante
do dia 28 de
setembro, Cecília
Gomes da Silva,
que recebe o
carinho especial
do namorado
apaixonado
Irineu, da
filha Vitória,
dos amigos e
familiares. “Que
neste dia todas
as alegrias do
mundo sejam
suas”. Parabéns.

1º aninho

Toda a felicidade do mundo para a fofíssima Lavínia
Ribeiro de Souza, que completou seu primeiro aninho
de vida no dia 24 de setembro, recebendo todo o
amor dos pais Aleksandra e Daniel, demais familiares
e amigos da família. Que Deus abençoe, sempre!

Feliz aniversário

Felicidade para Natália
Ferreira, que completa
19 anos no dia 27 de
setembro, recebendo
o carinho dos
familiares e amigos.
Beijos especiais de
sua mãe Luciana.

Revelando São Paulo
Pindamonhangaba esteve representada no maior festival de cultura tradicional do Estado de São Paulo, que
foi encerrado no final de semana na capital paulista. Além da culinária, com o bolinho caipira, a cidade foi
representada pelo artesanato, escultura e dança folclórica.
Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Teatro a Bordo
A carreta do Teatro a Bordo estacionou em Pinda na última semana, trazendo oficinas, teatro e cinema para as
crianças de todas as idades. O público prestigiou e aprovou mais essa ação cultural trazida pela Prefeitura.
Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
Maria Fernanda Munhoz

Cultura & Lazer 7
‘Primavera nos Museus’
termina nesta sexta-feira
Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba participa da sétima edição do
projeto “Primavera nos Museus”, realizado nacionalmente pelo Ibram – Instituto
Brasileiro de Museus – órgão ligado ao Ministério da
Cultura -, e que tem o tema
central “Museus, Memórias
e Cultura Afro Brasileiras”.
O projeto busca apresentar o
espaço museológico de forma diferente usando, para
isso, atividades como visitas
monitoradas, apresentações
artísticas, entre outras.
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina está sediando a
programação de Pindamonhangaba, desde a segunda-feira
(23). As atrações seguem até
esta sexta-feira (27), gratuitas e
abertas a toda a população.
A programação de encerramento será a partir das 19
horas, com a apresentação do
Moçambique e do grupo de
dança da Academia Performance, no museu. Durante
a semana, foram realizadas:

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Crianças assistem, atentas, a apresentação dos atores

Prefeitura leva
teatro às bibliotecas
Maria Fernanda Munhoz

Grupo visita exposição dedicada aos africanos que
foram transformados em escravos no Brasil

As esculturas e os bustos
foram confeccionados
pelo artista plástico
Marcelo Denny

palestra com o professor Fábio Mendes, apresentação de
jongo, apresentação com a
Corporação Musical Euterpe
e dança afro com a Escola de
Ballet Julia Pyles.
Além das apresentações
artísticas, o museu está aberto de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas, para visitas
monitoradas ao seu acervo,
incluindo a mostra de reproduções de africanos de todas

cípios de todos os estados do
país. A proposta é levar uma
reflexão mais profunda sobre
o tema para a sociedade.
A temática deste ano é
resultado de uma discussão
sobre a transformação social
apresentada durante a conferência do Comitê Internacional de Museus de 2013, que
abordou a junção da memória e criatividade resultando
em mudança social.

as etnias, confeccionadas
pelo artista pindamonhangabense Marcelo Denny.
O ‘Primavera nos Museus’ tem como objetivo
mobilizar os museus de todo
o país a desenvolverem programações especiais e temas
específicos para intensificar
suas relações com a sociedade. Neste ano, são mais de
2,6 mil atividades programadas em 884 museus de muni-

Semana do Trânsito é comemorada com artistas
Maria Fernanda Munhoz

Pindamonhangaba comemorou a Semana
Nacional do Trânsito com um evento realizado no sábado (21) e na quarta-feira (25),
na praça Monsenhor Marcondes, por meio
de uma parceria entre os departamentos de
Trânsito e de Cultura.
A iniciativa teve a participação dos
palhaços Rafa e Laila, de Pinda, chamando
a atenção dos motoristas e pedestres e
ajudando os agentes de trânsito a fazer blitz educativa, enquanto a tenda do
Edutran (equipe de educação no trânsito)
distribuiu panfletos com informações sobre
a lei seca.
De acordo com informações do Edutran, a população aprovou a blitz realizada.
Além da blitz na praça, a equipe também
realizou ação educativa nos bares do município. A participação dos artistas abrilhantou
o evento e mostrou que a arte pode e deve
fazer parte de todas as áreas como forma
de destacar e educar para a mensagem que
se precisa transmitir.

Mais de 700 crianças
participaram do projeto “Lendas Folclóricas
de Pindamonhangaba”,
desenvolvido entre os
dias 16 e 20 de setembro
nas bibliotecas públicas
municipais, pela Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura, por meio do
Departamento de Cultura
e coordenação das bibliotecas. O evento teve
a apresentação de uma
peça teatral, desenvolvida pela Cia Escultural, de
Pinda, contando quatro
lendas da cidade.
As apresentações
foram realizadas nas
seguintes bibliotecas:
Vereador Rômulo Campos
D´Arace (Bosque), Maria
Bertha César (Moreira
César), Maria do Carmo Santos Gomes (Vila
São Benedito), Castolira,
Indústria do Conhecimento (São Benedito) e Caic
(Araretama). As escolas
que assistiram as apresentações foram: Regina
Célia (Araretama), Elias
Bargis (Araretama), Abdias Júnior (Santa Cecília),
Dulce Pedrosa (Boa Vista),
André Franco Montoro
(Crispim), Serafim Ferreira (Terra dos Ipês II),
Mário de Assis (Azeredo),
Raquel de Aguiar Loberto
(Vale das Acácias), creche
Josefina Cembranelli
(Campo Alegre) e escola
particular Colégio Construtor (São Benedito). O
evento foi aberto para o

público em geral.
A companhia Escultural
foi até o local realizar a
peça, para 40 crianças de
3 e 4 anos. A gestora da
creche aprovou a apresentação, destacando a técnica do grupo para entreter
crianças tão pequenas por
todo o período da encenação.
A Cia Escultural é formada por Renan Teixeira,
Natália Almendro e Maíra
Froes (em cena), além
de Allan Jonas (técnica)
e Ediléa Santos. O projeto foi desenvolvido em
conjunto, visando levar as
crianças para a biblioteca,
incentivar a leitura e a
imaginação, e preservar
a memória da cidade.
Os atores contaram que
os textos são sempre
os mesmos, mas que a
linguagem e a forma de
encenação são específicas
para cada faixa etária da
plateia. “A receptividade
é 100%. Existe sempre
uma troca com os alunos,
que são muito atentos e
participativos”, elogiou o
grupo.
De acordo com a coordenadora de bibliotecas,
o resultado foi acima do
esperado, com as crianças
transmitindo o aprendizado para seus amigos e
família. Na sequência da
apresentação, as crianças
buscaram conhecer nos
livros outras histórias,
criando assim o prazer
pela leitura, que foi o objetivo do evento.

Maria Fernanda Munhoz

Feste tem inscrições prorrogadas até o dia 4
Maria Fernanda Munhoz
Devido à greve dos Correios, as
inscrições para grupos teatrais de todo
o país participarem do XXXVI Feste –
Festival Nacional de Teatro – de Pindamonhangaba foram prorrogadas para a
próxima sexta-feira, dia 4 de outubro,
valendo esta data para postagem.
O Feste será realizado de 3 a 17 de
novembro, com espetáculos adultos e
infantis no espaço cultural teatro galpão,
espetáculos de rua e dois convidados,
sendo “Para meninos e gaivotas” da Cia
Sylvia que te ama tanto, de São Paulo,
para a abertura, e outro espetáculo ainda
a ser confirmado, para o encerramento.
No total, serão 21 espetáculos teatrais sendo realizados durante as duas
semanas de evento.
Para este ano, o Feste terá algumas
novidades. Como o Festival não será
competitivo, em vez de uma comissão
julgadora, cada categoria contará com
um debatedor e um provocador, que

fará relatórios das apresentações, a
serem entregues no dia seguinte para
o público presente. A premiação será
feita tendo como base esses apontamentos e a opinião de regular, bom e
ótimo de grupos de 15 pessoas da plateia, escolhidas por espetáculo, além
da opinião espontânea do público, que
definirá ainda os destaques em melhor
ator, atriz, cenário, diretor, entre ou-

tros quesitos, se houver.
Além dos espetáculos, a organização
do Feste, formada pelo Departamento de
Cultura, está estudando a possibilidade
da realização de oficinas abertas sobre as
diversas vertentes das artes cênicas.
As fichas de inscrição e o regulamento do Feste estão no site oficial da
Prefeitura, o www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Apresentação na biblioteca do Araretama
Maria Fernanda Munhoz

Divulgação

‘Para Meninos e Gaivotas’, de São Paulo, peça convidada, abrirá o Feste

Atores adaptaram as lendas com linguagens
específicas para cada idade

Domingo tem Dança Circular no Bosque da Princesa
Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura, por meio da Secretaria de
Educação e Cultura e Departamento de
Cultura, realiza neste domingo (29), mais
uma ação para agitar o movimento cultural
de Pindamonhangaba. A partir das 10 horas, será realizada mais uma roda de dança
circular no Bosque da Princesa.

Danças circulares ou danças dos povos
são um trabalho desenvolvido no Brasil desde
1984 e que vem se espalhando com força em
todos os estados do país. Pindamonhangaba
não poderia ficar de fora desta tendência e
traz este evento, por meio da Prefeitura, desde o início do ano, tendo como focalizadores
Bebel Moraes e João Junqueira.

De acordo com o site dancacircular.com.
br, o movimento nasceu com o coreógrafo
europeu Bernhard Wosien em 1976, quando
visitou uma comunidade na Escócia e pôde
ensinar, pela primeira vez, uma coletânea de
danças folclóricas para os residentes. A dinâmica das danças circulares é simples: ensina-se o passo, treina-se em roda e depois

dança-se a música e, aos poucos, as pessoas
começam a internalizar os movimentos, liberar a mente, coração, corpo e espírito.
Para participar, não é necessário ter experiência nem saber dançar. Pessoas de todas as idades podem se unir e passar uma
manhã agradável, socializando e se exercitando com diversão. O evento é gratuito.
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As monitoras Maria Helena e Solange ganharam
elogios da amiga Marta

FOTOS: ANDRÉ NASCIMENTO

O casal Marcelo Arruda de Almeida e Selma
Simon de Almeida

Monitor Gemada e alunos da oﬁcina de capoeira
prestigiaram o encerramento do projeto.

Nosso Bairro vai para Pasin/Mantiqueira
CINTIA CAMARGO
Criado com o objetivo
de levar oﬁcinas proﬁssionalizantes aos munícipes,
além de ações sociais e
de saúde, o projeto Nosso Bairro atendeu em sua
edição no bairro Cidade
Nova mais de mil pessoas
e garantiu o início de uma
proﬁssão a quem participou dos cursos.

Grupo de mães estavam atentas aos preparativos
para apresentação de dança

A próxima região a
receber o projeto inclui
os bairros Vila São José,
Pasin e Mantiqueira. A
instalação será na avenida
Alemanha, nº 28.
Entre os dias 2 e 4 de
outubro, as inscrições para
as oﬁcinas estarão abertas.
Lembrando que as pessoas
devem levar duas garrafas
pets no ato da inscrição.
Aluna da oﬁcina de pintura em tela, Rosângela Tuano
de Souza mostra seu trabalho

Alunas da oﬁcina do balé e os monitores Natália e Jardel

Sobre o projeto

Novas oficinas

Sinônimo de integração, o projeto reuniu em seu encerramento
adultos e crianças que brincaram, participaram de várias oﬁcinas, ﬁzeram exames de saúde, receberam novas informações e puderam
conferir os trabalhos realizados ao longo dos dias em que o Nosso
Bairro esteve na região.
Para Marcelo Arruda de Almeida, morador no bairro, a iniciativa da
administração é muito positiva. Sua esposa, Selma Simon de Almeida,
participou de várias oﬁcinas. “Eu pude aprender novas técnicas e posso até começar a vender meus trabalhos, ganhando até uma renda”,
disse a moradora.
A exemplo das outras edições – no Araretama, no CDHU do bairro
Cícero Prado e Cidade Nova -, o projeto terá em sua abertura inúmeras atividades sociais com a participação das equipes do Cras,
Creas, CAC e Bolsa Família, além da equipe de recreação e lazer da
Secretaria de Esportes e Lazer, veriﬁcação de pressão arterial, shows
musicais e de mágica, entre outras.
Fará parte do momento de abertura desta edição o lançamento da
Campanha “Em Outubro, Pense Rosa”, que também integra a Campanha Municipal de Valorização da Mulher, que teve início em agosto.
Durante a edição, está sendo programado um dia de atendimento
às mulheres moradoras da região para participarem de um mutirão de
exames preventivos e de mamograﬁas.

Na última quarta-feira (25), foram entregues
os certiﬁcados aos 45
alunos que participaram
das oﬁcinas artesanais
realizadas no centro comunitário do bairro Alto
do Cardoso.
Essas oﬁcinas estarão percorrendo vários
centros
comunitários,
nos bairros que ainda
não foram atendidos
pelo “Nosso Bairro” e
dando continuidade às
aulas desenvolvidas no
projeto.

Prefeito esteve presente ao encerramento do “Nosso Bairro” no Cidade Nova

Elisângela, Silvana, Rosilda, Maria, Francine, Valéria, M. Luíza, Elídia e o
menino, Brian Rafael observando sua mãe e amigas na pintura de unhas

Na oﬁcina de massagem, a monitora Aparecida
e suas alunas Terezinha, Jeniffer, Neitamar,
Cirlene e Eliane

Alunas da oﬁcina Trançados com Fitas e monitoras
Divulgação

Conscientização
O Projeto Nosso Bairro também é um espaço para
conscientização da sociedade quanto ao respeito e
cuidado com os animais. A equipe do AMA – Abrigo
Municipal de Animais – esteve presente também nesta
edição, no bairro Cidade Nova, realizando uma palestra
sobre o abandono de animais, acompanhada de um
teatro. A mascote do abrigo, Ingrid, marcou presença
e conquistou a simpatia de todos pela causa dos
animais. Ela mesma foi vítima de maus tratos, sendo
abandonada e, por isso, se tornou deﬁciente.

Segundo Caderno
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Divulgação

Moradores do Castolira
recebem escrituras de casas
Cintia Camargo
Foram entregues na última terça-feira (24), 127
novas escrituras às famílias
moradoras do Castolira, dando a propriedade definitiva às
pessoas que residem nessas
casas.
As escrituras estão sendo
entregues às famílias que receberam a doação de terrenos da
Prefeitura de Pindamonhangaba, entre os anos de 2002
e 2003. Todas essas famílias
construíram suas casas através
do sistema de autoconstrução.
A entrega está sendo realizada através da Secretaria
de Assuntos Jurídicos, que
salientou que o custo dessas
escrituras foi reduzido em
50% chegando a no máximo
R$ 500 e todas as famílias
têm que procurar o Cartório
de Notas para finalizar a documentação.
Para João Daniel da Silva, morador na cidade desde
1972, a entrega da escritura
é a realização de um sonho.
“Eu mesmo construí minha
casa e sei que esse documento é a certeza de que ela agora
é minha”, afirmou.
Para o prefeito, a responsabilidade da administração
municipal é muito grande no

que diz respeito a promover
ações sociais que beneficiem
a população, como a questão
da moradia. Segundo informações da administração,
existe um estudo para a construção de 4 mil novas casas
para a população de Pindamonhangaba, por parcerias
com instituições de financiamento. Essas parcerias vão
garantir que as prestações
dessas novas casas variem de
R$ 20 a R$ 80, dependendo
da renda familiar.

Cíntia Camargo

Maquinário é utilizado para a retirada de mato
nas laterais das estradas

O Jurídico da Prefeitura fez orientações às famílias
Cíntia Camargo

Subprefeitura realiza
manutenção de
estradas rurais
Maria Fernanda Munhoz
A equipe da Subprefeitura de Moreira César está
realizando, nesta semana,
o serviço de limpeza e
manutenção de algumas
estradas rurais do distrito.
Essa ação visa levar melhorias para a população
que reside ou que utiliza
essas estradas.
De acordo com informações da Subprefeitura,
o serviço foi iniciado pela
estrada de Coruputuba e

bairro Mantiqueira. Além
desses locais, está na programação a realização do
serviço na estrada do Taipas, entre outras.
A limpeza e manutenção é um serviço realizado periodicamente em
todas as estradas da área
rural, não somente no distrito, e que melhora a segurança para motoristas,
motociclistas, ciclistas e
até mesmo pedestres que
transitam por esses locais.

Bairros da cidade
recebem serviços
Maçaim recebe reunião com administração municipal de manutenção
Cintia Camargo
A administração municipal realizou um novo encontro com os moradores do
bairro Maçaim na última terça-feira (24), quando foram
escolhidas duas novas obras
para o local: asfaltamento de
uma forma geral e a colocação de luminárias, entre a
igreja e a rotatória.
Durante a reunião, foram
feitos muitos questionamentos sobre várias áreas e os
representantes da administração encaminharam várias
ações aos departamentos
para uma rápida solução.
O encontro aconteceu na
igreja Pentencostal 4ª Dimensão e teve a presença de muitos
moradores que solicitaram, entre outras coisas, a colocação
de cascalho em alguns pontos
do bairro, novas coberturas
para os pontos de ônibus, entre outros. Um outro ponto salientado foi a possibilidade de
maior rapidez na entrega dos
exames realizados pelas unidades de saúde, segundo o morador Ivan Rodrigo Gonçalves.
“Somente com esta abertura
pela prefeitura, conseguimos

Foram entregues 127 documentações dos imóveis para os moradores

Cíntia Camargo

A população pôde fazer questionamentos e ter as dúvidas esclarecidas
Cíntia Camargo

O morador Ivan
ressaltou a importância
das reuniões

mostrar nossas dúvidas e explicar o que a população necessita”, afirmou Gonçalves.
Para ele, a iniciativa foi muito
proveitosa.
Segundo informações da
administração, novas medidas estão sendo tomadas para
que o prazo nestes casos seja
o menor possível.

Novametal busca redução de custos
Cintia Camargo

Estabelecida no Brasil
desde janeiro de 2000, a
Novametal atua em Pindamonhangaba na produção e comercialização de
arames e barras de aço
inoxidável, de alumínio e
de alta liga para as mais
variadas aplicações, entre
as quais raios para rodas,
esponjas de aço, cestos,
grampos e pregos.
A empresa vem
adotando métodos de
controle de qualidade
atualizados constantemente nas mais variadas áreas, inclusive em

relação ao meio ambiente. Para garantir isso,
a direção da empresa
esteve reunida na última
semana com o prefeito
de Pindamonhangaba e o
secretário de Desenvolvimento Econômico, com
o objetivo de formalizar
a construção de uma
usina de energia através
de resíduos sólidos.
A iniciativa está em
estudo, mas a administração municipal mostrou-se muito otimista em
relação à iniciativa, que
vai minimizar os custos
de produção da empresa.

Cíntia Camargo

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba está, constantemente, realizando serviços
de manutenção em todos os
bairros da cidade. Na última
semana, foram realizadas
limpeza, capina e roçada em
diversos locais, pelas equipes
da Secretaria de Obras - Departamento de Serviços Municipais.
A equipe da varrição esteve realizando o serviço nas
escolas municipais do Bela
Vista e Lessa, praças São
Cristóvão e Tancredo Neves
(Vila Rica), bairros Nossa
Senhora Socorro e Lago Azul
e residencial Abílio Flores. Já
a roçada foi realizada na estrada municipal do Socorro,
centro comunitário, Unidade
I de Saúde e escola municipal
Vito Ardito, no Aretama.
A equipe da limpeza de
vegetação esteve atuando
na sede do Fundo Social de
Solidariedade e escola municipal Félix Adib Miguel, no
Lessa, rua próxima à escola
Yone Guaicuru de Oliveira e
ao Hospital da Unimed (Parque das Nações). Também
foram realizadas limpeza de
valetas no Beta, limpeza e
troca de tampas de bocas de
lobos na rua Jabuticabeira e
Jardim Eloyna, Maricá e Ci-

dade Nova, além de limpeza
e rastelamento no talude do
bairro Santa Cecília.
Também foram feitas a
roçada na área verde no Jardim Mariana, na valeta na
rua Simão Denis (Alto Cardoso), no recuo do ônibus no
Maricá, Vitória Park e centro
esportivo do Cidade Nova,
além das ruas Mitisuo Arae
e Pedro Costa Terclaves, no
Jardim Princesa.
Outras equipes da Prefeitura estiveram presentes
nos bairros Bosque, Tabaú,
São Benedito, Ouro Verde e
Jardim Cristina, realizando a
poda química de vegetação, e
também fazendo a limpeza e
troca de boca de lobo na estrada da Santa Cruz, rua José
Murilo Monteiro – Jardim
Princesa, rua Jabuticabeira e
Jardim Eloyna, Maricá e Cidade Nova.
Finalizando os serviços
da semana, foi feita a retirada de entulho no bairro Jardim Morumbi, na área verde CDHU, rua Fausto dos
Santos e Virgílio Simões
Filho (Araretama) e retirada
de lixo branco (que são os
restos de saquinhos de lanche, copinhos de refrigerante, sacolinhas plásticas etc.)
nas rotatórias e praças da
cidade.
Divulgação

A ideia da empresa foi apresentada ao prefeito
Serviço sendo feito no canteiro central do Araretama
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LEI N.º 5.564, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013.
Torna obrigatório aos estabelecimentos comerciais tipo

ESTUDAR É PRECISO

“Shopping Center”, com mais de 40 (quarenta) lojas,

(texto de Antonio Augusto de Assis)

(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 83/2013, de autoria do Vereador

O bom trovador nasce feito. Isso é verdade.
Porém não é a verdade inteira: é necessário dar
um empurrãozinho no dom de nascença.
Esse pessoal do primeiro time da trova, que a
gente admira tanto, não chegou a tal posição por
acaso. Por trás de uma bela trova está geralmente uma vida inteira de estudo e perseverança.
Mesmo aqueles que começaram a escrever
trovas há pouco tempo, e que de repente passaram a vencer concursos, somente conseguiram
tal proeza porque antes cultivaram outras formas
de poesia, necessitando apenas de algum treinamento no trato da quadra de sete sons.
Entretanto, por mais habilidade que o trovador
demonstre, ele não pode nunca parar de estudar,
começando pelo aprofundamento na história da
trova. Há uma rica bibliografia nessa área, à disposição dos que se disponham a levar o trovismo
realmente a sério.
Também indispensável é ler/reler os manuais
que ensinam técnicas de versificação. E mais
ainda: ler centenas, milhares de trovas, dos mais
variados autores, a fim de descobrir novos caminhos, educar o ouvido, e sobretudo fruir ao máximo a obra dos nossos irmãos de rimas.
Umas das principais virtudes do bom trovador
é ser um guloso leitor de trovas.
Vale lembrar ainda o belo exemplo de algumas
seções da UBT que estão tornando frequentes
as oficinas de trovas – minicursos em que grupos
de trovadores trocam ideias sobre a arte poética, uns ajudando os outros a esclarecer dúvidas,
sanar dificuldades, etc. O resultado é que todos
começam logo a produzir mais trovas, e a cada
dia mais bonitas.
-------------------------------------ALGUMAS TROVAS DE A. A. DE ASSIS
Amai-vos, e as derradeiras
muralhas hão de cair.
-- Havendo amor, as fronteiras
não têm razão de existir!
Na biblioteca há mil sábios
a nosso inteiro dispor.
-- Sem sequer mover os lábios,
cada livro é um professor.
O grande tenor se cala
ante o pássaro silvestre:
- é o discípulo de gala
querendo escutar o mestre!
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhangabense de Letras) www.falandodetrova.com.br
- (o mais completo portal de trovas na Internet)
________________________________________

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

disponibilizarem aos clientes serviços de enfermaria para
pronto atendimento e determina outras providências.

Felipe César)

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do

“... AINDA ONTEM CHOREI de saudade relendo a carta, sentindo o perfume, mas que fazer com essa dor que me invade, mato
esse amor ou me mata o ciúme...” – Paula Fernandes
ALOHA MUSIC HALL Tremembé:
27/9 (sexta) – Mc K9. 29/9 (domingo 12h) – Feijoada. Grupos
Abraço Negro, Mais Que Amigos, e Magela Samba e Pagode .
ANJINHO DO VALE e Josy Mattos - Agenda de setembro: 28/09
(sábado 18h30) - C. C. I. Pinda (próximo ao Senai) 29/09 (domingo
13h) - Academia de Dança (Evandro & Teka ) no salão do Creix em
Tremembé. Tel (12) 3631-4598 E 9771-5600. site www.anjinhodovale.com.br
ANJINHO DO VALE e Josy – 19/10 (sábado) – Farão a abertura
do show (pela primeira vez no Vale) do Trio Nordestino, na Chácara
do Sol
ARENA 101 Pinda: 28/9 (sábado) – Camarote de Amigos. Allan
Croiz e Wagner Silva. www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera –
9171-8990 e 7811-9776
CASARÃO ROSEIRA – Toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até 23h.
Dois ambientes. Estrada Roseira-Aparecida
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado início 18h. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 28/9 (sábado) – Criolo (o
embaixador do rap brasileiro). www.cervejariadogordo.com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 29/9 (domingo 21h) – Talis e Welinton, e Adilson & Rafael. Elas vip até 21h. Estrada do Barreiro.
CHICKEN BEER Tremembé: 26/9 (quinta) – Anderson & Rafael.
3/10 (quinta) – Os Galegos. Sexta e sábado – Videokê profissional. Funk no 2º ambiente. Tel (12) 9181-5704, 9235-8078 e
9213-2034
CLUBE DA VILA São Benedito realizando bailes no RECINTO
SÃO VITO de Moreira César. A sede do Sindicato na “Vila” está em
fase final de reforma e em breve o baile retornará ao local. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Domingo (21h): 29/9 - Cinco Estrelas
(Baile dos Aniversariantes). Quarta-feira (20h): 25/9 –Berê e Vicente
17/11 (domingo) - Não Percam o Tradicional Baile do Hawai com
a Banda Garcia. Aulas de dança as terças-feiras – Professor Mineirinho, a partir das 19h. Tel. 3633-5389/3011-0400
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”:
28/ (sábado) – Banda 3 Corações. 5/10 – Bruno & Thiago. 12–
Não terá baile, haverá um bingo beneficente. 19– Banda 3 Corações.
26 – Banda Gold. A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa canja gratuita à
1h. Nesta sextaTel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé – 27/9 (sexta) – Noite do Adesivo. 1/11
(sexta) – Rio Negro & Solimões. Talis E Welinton, Banda Arena e Djs.
Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br
ESPORTE CLUBE TAUBATÉ: 28/9 (sábado 21h) – Concurso de
Dança de Salão do Vale. Amador e intermediário: Forró. Profissional:
Zouk.
Tel (12) 98115-2271 / 9921-4321 e 3621-5627
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 27/9 sexta) – Henrique & Juliano. 28/9 (sábado) – Balada Universitária. Talis e Welinton, e Emerson & Cristiano
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira
às 20h30. 27/9 – César & Maycon. Sócio em dia não paga e pode
adquirir convite a R$ 5 para não-sócio
LUXÚRIA MUSIC HALL Tremembé: 28/9 (sábado) – Bó do Catarina e Mc Gu da VF. 10/10 (quinta) – Nego Blue. Mc Magrinho e Mc Gu.
Estrada Tremembé/Taubaté
MANGUEIRÃO Pinda: 27/9 (sexta) – Baile animado pela Banda
Gold. Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda
Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 27/9 (sexta) – Special By Day. Banda Turne.
28/9 (sábado) – U2 Cover One. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.
com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 26/9 (quinta) - Telão Rock´n Roll - entrada franca 27 (sexta) – Banda Lizzard dovers. 28 (sábado) – Bon
Jovi. Banda Wild Pussi. Elas free. 29 (domingo) – Sunday Rock Light.
Entrada franca. Tel (12) 3648-4913. www.cervejariaobvio.com.br
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda
última quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados. (12)
3642-8599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: 27/9 (sexta) – Grupo Influências.
28 (sábado) – Grupo Nota Samba. 29 (domingo) – Grupo Divã. 6/10
(domingo) – Na Hora H. 26/10 (sábado) – Festa à Fantasia (A volta
dos mortos vivos). Melhor dos anos 80 e 90. Banda 1.000 Volts, Som
Titanic e Djs Marcelo Ratto e Adriano K. Toda quarta – Jogo no telão.
Toda quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00 homem e R$ 10,00
mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126. www.
pindabar.com
RÁDIO PRINCESA Pinda: 6/10 (domingo 16h) – Festa de 11
anos, no Arena 101. Grupo Cupim na Mesa e convidados: Divã, Hora
H, Nuance, Art Popular, Bom Gosto e Tá na Mente
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 27/9 (sexta) – Festa à Fantasia.
Banda 8 Segundos e Grupos Tekatê e Proposta. Prêmios às melhores fantasias (R$ 500, R$ 300 e 1 combo de Vodka). Tel. (12) 31051663 e 8100-9062
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 26/9 (quinta) –
Washington dos Teclados. 28/9 (sábado) – Furacão do Vale. Tel. (12)
3648-4036 e 9775-0389
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 28/9 (sábado 21h) – Baile de
Aniversário. Banda Bios. Mesa de frios, salgados, pizza na tábua e
bolo. Sorteio de brindes. 26/10 (sábado) – Baile Gaúcho. Luizinho
Gaúcho & Priscila. 30/11 (sábado) – Baile de Fim de Ano. Tel (12)
3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VILLA DI PHOENIX Taubaté: 29/9 (domingo) – Pagodão do
Villa. A casa agora está com novo visual. Em frente ao Taubaté
Shopping Center

DESTAQUE DA SEMANA

LICENÇA DA CETESB
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA torna público que requereu na CETESB Agência
de Taubaté a Licença de Operação para ampliação de novos equipamentos em indústria metalúrgica,
sito à Avenida Charles Schnneider, s/n, bairro do Barranco Taubaté/SP.

LICENÇA DA CETESB
CDRS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. torna público que requereu da CETESB, Agência Taubaté, a Licença Prévia e de Instalação de uma transportadora com posto de combustível, sito à Avenida Burity, S/N, Feital - Pindamonhangaba/SP.

Restaurante Colméia realiza seu baile de 25º aniversário neste sábado,
28/9, animado pela Banda Bios. Começou humilde, e graças ao trabalho
da família da empresária Rosângela
e marido Pardal, hoje é referência
regional. Em 1996 começou a fazer
bailes em um pequeno espaço. Há
10 anos teve a primeira ampliação e
recentemente foi totalmente modernizado. Cozinha de padrão internacional, sanitários de primeiro mundo,
dois fogões à lenha, estacionamento
e parquinho, o Colméia é nota dez.
Saladeira, mesa de doces e bebidas
típicas completam o cardápio. E os
funcionários muito bem treinados e
orientados para ótimo atendimento.
À frente de todos, a sempre alegre
e simpática Rosângela (na foto). Telefone (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br

parágrafo único do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os centros comerciais tipo “Shopping Center”, assim entendidos aqueles com
mais de 40 (quarenta) lojas, ficam obrigados a disponibilizar aos clientes e funcionários, serviço
de enfermaria para pronto atendimento.
§ 1° Os Shoppings Centers, destinarão área física suficiente para a instalação de
enfermaria, com equipamentos e materiais de primeiros socorros.
§ 2° O horário de atendimento da enfermaria, será coincidente com o funcionamento das
lojas e ficará sob a responsabilidade de, pelo menos, 01 (um) enfermeiro para os atendimentos
necessários.

Art. 2º O atendimento de primeiros socorros, será realizado gratuitamente.

Art. 3° Na ocorrência de caso grave, que exija tratamento continuado do paciente, todas
as providências posteriores ao atendimento emergencial serão de responsabilidade do mesmo.

Art. 4º Ficarão a cargo dos órgãos competentes de fiscalização municipal a inspeção e
averiguação do serviço de enfermaria prestado pelos “Shoppings Centers”, impondo, em caso de
infração, as sanções previstas no ordenamento jurídico vigente.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE

Publicada no Departamento Legislativo.

Extrato de Termo de Parceria
Edital de Chamamento n.º 01/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência Social / UNITAU – Universidade de Taubaté
Objeto: Concessão de bolsas de estudo para nível superior
Prazo: 5 anos
Data de Assinatura: 26/04/2013
Extrato de Convênio nº 73 / 13
Processo Administrativo: 6364/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social
– Associação Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: Subvenção – Recurso FUMCA – inclusão social através da música.
Prazo: 31 de setembro de 2013.
Valor: R$ 62.124,75
Data de Assinatura: 005/09/2013
Extrato de Convênio nº 77/ 13
Processo Administrativo: 24048/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social
– Casa de Apoio Sol Nascente II - Fazenda Nova Esperança
Objeto: Recurso Municipal
Prazo: 14 de setembro de 2014.
Valor: 46,27 UFMP ao mês
Alcides Ramos
Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Data de Rua
Assinatura:
15/09/2013
Pindamonhangaba - SP

Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Extrato de termo de retificação ao convênio nº 73 / 13
Processo Administrativo: 6364/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social
/ Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: alteração do prazo de vigência até 31/09/2014
Data de Assinatura: 05/09/2013

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

DEINTER 1 – “DR. WALDY SIMONETTI”
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP

EDITAL Nº 02/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. JOSE LUIZ RAMOS CAVALCANTI, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté, realizará no próximo dia 21 de novembro de 2013 às 10:00hs., nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente
ao SEGUNDO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários
sujeitos à 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 17 de
setembro 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
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.102, 18 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA o Sr. José Antonio Medina Marques, para o emprego
de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, a partir de 05 de
setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de setembro
de 2013.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.
Isael Domingues - Vice Prefeito em exercício
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.101,
18 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, NOMEIA o Sr. Henrique da Silva Carvalho, para o emprego de
provimento em comissão de Coordenador de Praças Esportivas, a partir de 19 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.
Isael Domingues - Vice Prefeito em exercício
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº4.100 , DE 18 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve EXONERAR, o Sr. Paulo Henrique de Godoi do emprego de provimento em comissão de Gerente, a partir de 16 de setembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de
setembro de 2013.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.
Isael Domingues - Vice Prefeito em exercício
Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia
04 de outubro de 2013, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para a
Audiência Pública referente ao 2º. Quadrimestre de 2013. Todos estão convidados.

História 11
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Altair Fernandes

Para reverenciar a memória do historiador e escritor José Athayde Marcondes
na passagem dos 150 anos de
seu nascimento, o jornal Tribuna do Norte dedicará esta página de história, por três
edições consecutivas, até a
data festiva, 11 de outubro,
àquele que figura como astro
de maior grandeza na galeria
dos ilustres pindamonhangabenses nascidos em outras cidades. Natural de Taubaté,
nascido a 11 de outubro de
1863, dedicou sua vida, o fazendo em diversas áreas, inclusive como cidadão, a labutar pelo desenvolvimento
e progresso deste município.
Quando lembramos Athayde é comum associarmos sua
ilustre figura à história de Pindamonhangaba, devido ao fato dele ter sido autor do livro
com este nome que amava
tanto: ‘Pindamonhangaba’ ou
‘Pindamonhangaba através de
Dois e Meio Séculos’. Obra
que tem sido fonte prontamente acessível para localizar
biografias de pindamonhangabenses, fatos históricos e
pitorescos, instituições antigas, locais históricos do município (ruas e logradouros) e
os inúmeros acontecimentos
políticos ocorridos na Pinda
de outros séculos.
Entretanto, além da obra
mencionada, José Athayde
Marcondes merece ter sua
memória cultuada por uma
série de outras atividades realizadas no plano terreno, mais
precisamente em Pinda, onde aportou aos 13 anos. Aqui
Athayde foi farmacêutico, comerciante, bibliotecário, intendente municipal, jornalista
diretor e proprietário do jornal Tribuna do Norte, vereador, poeta, músico e escritor.
No dia 13 de setembro de
1924, faltava apenas um mês
para que completasse 61 anos,
deu-se a sua passagem para o
plano espiritual e, atendendo a sua vontade, seus restos
mortais foram sepultados em
Pindamonhangaba
O 1º centenário de
seu nascimento
Em 1963, quando se comemorou o 1º Centenário
do Nascimento de Athayde
Marcondes, logo no início

Sesquicentenário de Athayde
Marcondes: 1863 – 2013 (1)
do ano, já o jornal Tribuna
do Norte anunciava que a data não poderia passar despercebida, pois o “exemplo de
pindamonhangabense de coração era merecedor do reconhecimento de Pinda.”
Chegou o dia 11 de outubro de 1963 e naquele dia a
Tribuna foi às bancas com a
manchete da primeira página
e artigos de autores diversos
falando da data e relembrando
o tipo inesquecível que fora
Athayde. O artigo que abria
era do prefeito, na época o
professor Manoel Ribeiro,
exaltando a figura de Athayde e destacando que “poucos, em todos os tempos, foram como ele, um autêntico
pindamonhangabense, lutando diuturnamente pelo engrandecimento deste torrão a
quem a história da pátria reservou posição tão gloriosa.”
Em seu discurso de primeira página o prefeito também explicava ao povo que
a proximidade de um pleito
eleitoral não permitiria que
as comemorações alusivas ao
importante centenário “tivessem o brilho exigido”. Ele se
referia às eleições municipais
realizadas em 13 de outubro
daquele ano de 1963, quando
o Dr. Francisco Romano foi o
escolhido para chefiar o Executivo.
Homenagens
Passadas as eleições, a
Tribuna divulgou (edição de
20/10/1963) a seguinte nota:
“As autoridades municipais,
assinalando o transcurso do
centenário do nascimento de
Athayde Marcondes, fizeram realizar no gabinete do
prefeito uma cerimônia de
alto significado cívico, ocasião em que foi inaugurado
um retrato do homenageado,
trabalho artístico do pindamonhangabense de coração,
dr. Joaquim de Souza Frota”. (Retrato que deve estar
recolhido no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina).
Durante o ato solene usaram
da palavra o dr. Ângelo Paz
da Silva, em nome dos poderes públicos municipais; o
dr. José Ricardo Marcondes,
um dos filhos de Athayde,
em nome da família do ho-

menageado, e o prefeito Manoel Ribeiro.”
O busto na praça
Em continuidade às homenagens, no domingo, dia
29 de dezembro daquele ano,
os poderes públicos municipais inauguraram o busto
consagrado ao autor de “Pindamonhangaba” em pedestal

edificado no “Jardim da Cascata”, na praça Monsenhor
Marcondes.
Novamente com a presença do dr. José Ricardo
Athayde Marcondes, representando a família do homenageado, a solenidade teve
início às 10h30. Nesta solenidade, destaque para os proArquivo TN

José Ricardo Athayde Marcondes, um dos filhos de
Athayde Marcondes, em pronunciamento realizado
durante a inauguração do busto de seu pai em frente
ao coreto e à gruta da cascata

nunciamentos do dr. José Ricardo Athayde Marcondes,
filho de Athayde; prefeito
Manoel Ribeiro e o vereador
Ângelo Paz da Silva. Em seguida, também reverenciando a memória do jornalista
e escritor, houve desfile dos
operários da Cia Agrícola e
Industrial Cícero Prado (Coruputuba).
No mesmo dia, às 16 horas, na Câmara Municipal,
realizou-se uma sessão solene, cabendo ao dr. Antenor
Romano Barreto, membro da
APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, fazer uma conferência sobre
a personalidade de Athayde
Marcondes. Representando
a Câmara, falou o vereador
Paulo Emílio D’Alessandro
(Tribuna do Norte, edições:
29/12/1963 e 5/1/1964).
Sobre as homenagens em
comemoração ao centenário de Athayde Marcondes, o
jornal Sete Dias, (edição de
5/1/1964), mencionou a missa de ação de graças celebrada na igreja Matriz e destacou a inauguração do busto
na praça Monsenhor Marcondes. “...foi inaugurado o
busto de Athayde Marcondes, colocado no alto de um
bloco granítico, artisticamente polido na sua parte fronteiriça. É preciso que se diga
que esse granito é uma pedra rara, de Ubatuba, utilizada em alguns dos maiores
monumentos do mundo. Na-

quele bloco, segundo a mencionada edição do Sete Dias,
foi gravada a seguinte frase, sugerida pelo então vereador Anibal Leite de Abreu
(1921/1996): ‘Neste granito perpetuamos a nossa homenagem ao teu valor’”. A
inscrição pode ser conferida
em uma visita ao monumento
dedicado a Athayde, na praça
Monsenhor Marcondes.
A edição de 21 de maio de
1972 da Tribuna registra um
providencial remodelação da
praça Monsenhor Marcondes, a qual teve à frente o professor Milad (o prefeito era o
Dr. Caio Gomes Figueiredo),
é provável que nesse ano o
monumento em memória de
Athayde Marcondes passou
a ocupar outro local. Agora, no ano do sesquicentenário de nascimento do autor, a
atual administração municipal cuidou para que o busto seja reinaugurado em
seu local de origem. Obra
executada com os melhoramentos necessários para
que o histórico marco permaneça em evidência através das décadas que inexoravelmente hão de vir.

Arquivo TN

Arquivo TN

População prestigiou a solenidade de
inauguração do busto na praça. No detalhe
acima, a frase sugerida pelo jornalista Anibal
Leite de Abreu (vereador na época) para ser
gravada no monumento a Athayde

Aspecto da praça
Monsenhor
Marcondes com
o monumento a
Athayde ao centro.
No detalhe, o
busto no local
que ocupava
recentemente. A
atual administração
municipal
providenciou para
que retornasse ao
seu local de origem
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Tribuna do Norte
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Prefeitura de Pinda promove
Seminário de Educação Ambiental
Cintia Camargo
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Governo e Integração, em parceria com a Câmara Técnica
de Educação Ambiental e Mobilização Social do Comitê de
Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, realizará nesta
sexta-feira (27), das 8 às 17 horas, no auditório da sede da
administração, o 1º Seminário de Educação Ambiental.
Farão parte do seminário inúmeras palestras como ‘O
papel da Secretaria de Educação Municipal e Estadual na
educação ambiental formal’, e a apresentação de vários
projetos ambientais aos participantes do evento.

João de Barro
Escolhido como símbolo do seminário, o pássaro
João de Barro refere-se a múltiplas possibilidades de
transformação ativa da realidade e das condições da
qualidade de vida embasadas pela conscientização a
cultura da sustentabilidade. Essa ave representa e desenvolve suas atividades em perfeita conexão com o
contexto ambiental apresentado.
O seminário vai propor – assim como João de Barro
– que todos podemos desenvolver novas estruturas e
construções em nossas vidas, através de passos uni-

versalistas e holísticos. Isso vai garantir novas oportunidades a futuras gerações.

Seminário do Vale do Paraíba
Há cada dois anos, desde 2005, os membros da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização
Social do Comitê de Bacias Hidrográficas do rio Paraíba
do Sul organizam um Seminário de Educação Ambiental, de abrangência regional no Vale do Paraíba, para
apresentação de projetos de sucesso, contando com
diversos parceiros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.996, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013.
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área de terreno, localizado na Rua
Therezinha Theodoro de Carvalho, Loteamento Jardim Regina, bairro do Atanázio, de propriedade de José Moacyr de Carvalho e Wandira de França Carvalho, para fins de construção de creche.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais,
e nos termos do art. 5º, letra “m”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de
junho de 1941,

DECRETO Nº 4.995, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013.
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área localizada na
Rua Guilherme Nicoletti, bairro Curuçá, Distrito de Moreira César, de propriedade do ESPÓLIO DE AFONSO
RAMOS DA SILVA, necessária para
ampliação de escola.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
atribuições legais, e nos termos do art.
5º, letra “m”, combinado com o art. 6º
do Decreto nº. 3.365, de 21 de junho
de 1941,
D E C R E T A:
Art.1º. Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
por via amigável ou judicial, área de
terreno localizado na Rua Guilherme
Nicoletti, bairro Curuçá, Distrito de Mo-

reira César, de propriedade do ESPOLIO
DE AFONSO RAMOS DA SILVA, a qual
possui as seguintes medidas e confrontações:
“o perímetro tem seu inicio no ponto “B”,
ponto este que dista 18,94 m ( dezoito
metros e noventa e quatro centímetros )
do ponto “A”, localizado no lado direito
da Travessa Mauricio Carvalho, junto a
divisa com o imóvel nº 625 da Rua Guilherme Nicoletti; sendo que este ponto
“A” dista 32,20 m ( trinta e dois metros
e vinte centímetros) do lado esquerdo
da Rua Guilherne Nicoletti; do ponto “B” ,
com ângulo interno de 89º 36’ 33” segue
com rumo 05º 37’ 29” NW na distancia
de 23,76 m ( vinte e três metros e setenta
e seis centímetros ) , confrontando com
a área de terreno remanescente de propriedade do Espólio de Afonso Ramos
da Silva, até o ponto “C”; deste ponto,
com ângulo interno de 178º 00’ 32” se-

gue com o rumo de 03º 38’ 01” NW
na distancia de 10,93 m ( dez metros e noventa e três centímetros )
confrontando com a área de terreno remanescente de propriedade do
Espólio de Afonso Ramos da Silva
até o ponto “D”; deste ponto com
ângulo interno de 90º 00’ 00” segue
rumo de 86º21’ 59” NE na distancia
de 38,95 m ( trinta e oito metros e
noventa e cinco centímetros ) confrontando com a area de terreno
remanescente de propriedade do
Espólio de Afonso Ramos da Silva
até o ponto “E”; deste ponto com ângulo interno de 75º 05’ 39” segue no
rumo de 11º 16’ 20” SW na distancia
de 12,81 m ( doze metros e oitenta e
um centímetros ) confrontando com
o imóvel nº 783 da Rua Guilherme
Nicoletti propriedade do Espólio de
Afonso Ramos da Silva até o ponto
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“F” ; deste ponto , segue com ângulo interno de 181º 42’ 11” no rumo de
09º 34’ 09” SW na distancia de 15,03
m ( quinze metros e três centímetros )
confrontando com o imóvel nº 783 da
Rua Guilherme Nicoletti propriedade
do Espólio de Afonso Ramos da Silva
até o ponto “G”; deste ponto segue
com ângulo interno de 165º 56’ 44” no
rumo de 23º 37’ 25” SW na distancia
de 7,30 m ( sete metros e trinta centímetros ) confrontando com o prédio
nº 783 da Rua Guilherme Nicoletti propriedade do Espólio de Afonso Ramos
da Silva até o ponto “H”; deste ponto
com ângulo interno de 119º 38’ 21”
segue no rumo de 83º 59’ 04” SW na
distancia de 28,08 m ( vinte e oito metros e oito centímetros ) confrontando
com o imóvel nº 753 da Rua Guilherme
Nicoletti ( REMEFI PADRE ZEZINHO
) de propriedade da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba até o ponto
“B”, inicial , fechando o perímetro ,
encerrando a área de 1164,25 m2 (
hum, cento e sessenta e quatro metros
quadrados e vinte e cinco decímetros
quadrados ).
Art.2º. A área descrita no artigo 1º será
necessária para ampliação de escola
– REMEFI Padre Zezinho.
Art. 3º. As despesas com a execução
do presente Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria já
consignada no orçamento vigente na
rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451.0040.0
1.000000 ficha 102.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogado o
Decreto nº 4.671, de 23 d novembro
de 2013.
Pindamonhangaba, 23 de setembro
de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de
setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº4.099, DE 18 DE
SETEMBRO DE 2013.
Dr Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos termos do inciso III e parágrafo
único do art. 4º da Lei Municipal nº 5.318,
de 21 de dezembro de 2011,
R E S O L V E:
Constituir o Grupo de Estudos e Formação
– GEFOR em apoio ao Programa “A Rede
aprende com a Rede” da Secretaria de
Educação e Cultura do Município de Pindamonhangaba e designar os professores
municipais, abaixo indicados, para exercer
trabalho junto aos Professores da Rede
Municipal de Ensino:
1-Alfabetização
Joara Aparecida Ribeiro Schran Gil
2-Matemática
Marli Florentino Vitorino
3-Educação Infantil
Daniela Panace do Nascimento Silva
4-Gestão de Pessoas
Ana Silvia Gonçalves Albuquerque
Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de
2013.
Isael Domingues
Vice Prefeito em exercício
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretário de Educação e Cultura
Registrada e Publicada na Secretaria de
Assuntos Jurídicos, em 18 de setembro
de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

D E C R ETA
Art.1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial,
área de terreno localizado na Rua Therezinha Theodoro de Carvalho, Loteamento Jardim
Regina, bairro do Atanázio, de propriedade de José Moacyr de Carvalho e Wandira de França Carvalho, a qual possui as seguintes medidas e confrontações:
“lote de terreno sob nº 27 da Quadra 15 do Loteamento denominado Jardim Regina, situado
nesta cidade, no Bairro do Atanázio, lote esse com frente para a Rua Therezinha Theodoro
de Carvalho, antiga rua 16, onde mede 10,00 m ( dez metros ), nos fundos dividindo com o
lote nº 10 da mesma quadra mede 10,00 m ( dez metros ), a direita dividindo com o lote nº 26
da mesma quadra mede 30,00 m ( trinta metros ) e a esquerda dividindo com o lote nº 28 da
mesma quadra mede 30,00 m ( trinta metros ) encerrando a área de 300,00 m2 ( trezentos
metros quadrados ) “ Matrícula nº 13168 do C.R.I.A
Art. 2º. A área descrita no art. 1º será necessária para fins de construção de creche.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.45
1.0040.01.000000 ficha 102.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.997, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013.
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação área de terreno, localizado na Rua
Abelardo Pinto – Piolim equina com a Rua Marcos Damas Caldeira, bairro Campo Alegre,
de propriedade de Isabel Cristina Ribeiro da Fonseca, para fins de prolongamento de rua.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais,
e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do Decreto nº. 3.365, de 21 de
junho de 1941,
D E C R ETA
Art.1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial,
área de terreno localizado na Rua Abelardo Pinto – Piolim equina com a Rua Marcos Damas
Caldeira, bairro Campo Alegre, de propriedade de Isabel Cristina Ribeiro da Fonseca, a qual
possui as seguintes medidas e confrontações:
“terreno desmembrado “3”, composto de parte do imóvel objeto da matrícula nº 26771, situado nesta cidade, no Bairro do Campo Alegre, com frente para a Rua Abelardo Pinto – Piolim,
medindo 10,00 m ( dez metros ); do lado direito de quem da referida rua o terreno olha mede
24,00 m ( vinte e quatro metros ) confrontando com a Area “D”, matriculada sob nº 26772; do
lado esquerdo mede 25,23 m ( vinte e cinco metros e vinte e três centímetros ) , confrontando
com o terreno desmembrado “2”, matriculado sob nº 52631 e no fundo mede 10,08 m ( dez
metros e oito centímetros ) , confrontando com propriedade de João Escócio e Joaquim Escócio , encerrando uma área de 253,34 m2 ( duzentos e cinqüenta e três metros quadrados
e trinta e quatro decímetros quadrados )“ Matrícula nº 52632 do C.R.I.A
Art. 2º. A área descrita no art. 1º será necessária para fins de prolongamento da Rua Abelardo Pinto – Piolim.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de dotação
orçamentária própria já consignada no orçamento vigente na rubrica 06.10.4.4.90.51.15.451
.0040.01.000000 ficha 102.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.103, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013.
Dr Isael Domingues, Vice Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 5.400,
de 06 de junho de 2013,
RESOLVE
Art. 1º Nomear os senhores abaixo indicados para comporem o CONSELHO DIRETOR do
Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais de Pindamonhangaba:
I–
Titular da Secretaria de Educação e Cultura
- Elizabeth Cursino Rodrigues
Titular do Departamento de Cultura
II –
- Afonso Celso S Oliveira
III –
Representante da Secretaria de Finanças
- Sidervan Luiz Alves
IV –
Representantes indicados pelo Conselho Municipal de Cultura
- Francisco A Leite de Freitas Filho
- Emile Mourão
- Mércia Molinari
§1º Os membros referidos nos itens I e II exercerão seus mandatos enquanto titulares dos
respectivos cargos.
§2º O membro referido no item III exercerá seu mandato pelo período de 02 (dois) anos,
permitida a recondução.
§3º Os membros referidos no item IV exercerão seus mandatos pelo prazo de 01 (um) ano,
admitida a recondução por decisão da assembleia plenária para mais 01 (um) ano de mandato.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.
Isael Domingues
Vice Prefeito em exercício
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de setembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
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Cyber receitas fazem sucesso e
criam chefs ocasionais
No tempo das nossas avós, os
de
livros de receitas eram passados
em
geração a geração e guardavam
ôsuas páginas os segredos gastron
o
ent
adv
o
micos das famílias. Com
sapas
da internet, esses segredos
ram a ser compartilhados com outras pessoas e a rede se tornou um
enorme livro de receitas, com pra
tos para todos os gostos.
Sites, blogs e redes sociais pasde
saram a ser os grandes aliados
m
rira
pessoas comuns que descob
o gosto pela gastronomia e se tornaram mestres cucas de ﬁm de setimana, experimentando e compar
lhando dicas de pratos na rede.
Nesta reportagem vamos coda
nhecer personagens que ﬁzeram
a
internet um novo instrumento par
testar seus dotes culinários

Arquivo pessoal

Da realeza para a cozinha
Célia Lima cozinha desde os 13 anos,
mas foi depois que se tornou Rainha dos
Tropeiros em Taubaté, no ano de 2010,
que ela tomou gosto pelo fogão e passou
a usar a internet como sua aliada. “Quando fui rainha, comecei a pensar: ‘Como

O hobby que virou coisa séria
Taimã Louzada sempre gostou de doces.
Mas eles ganharam papel importante na sua
vida há cerca de dois anos. Para custear os
estudos, ela teve a idéia de fazer doces para
vender e foi para a internet encontrar as
receitas. “Minha primeira experiência foi um
pavê, que deu muito certo. Depois passei a
fazer mousses e, com a demanda crescendo, comecei a fazer pratos salgados, como
frango desossado recheado”, conta ela.
Quando o gosto pela culinária aumentou,
Taimã resolveu se matricular num curso técnico de gastronomia e lá conheceu Angélica
Bueno e Márcia Romano. As três, então,
decidiram se associar para expandir os
negócios. “Fazemos diversos tipos de doces,
bolos, pães e salgados sob encomenda”.
Mesmo com toda a técnica do curso,
elas garantem que a internet ainda é uma
importante aliada na cozinha. “Claro que
aperfeiçoamos nossa técnica e aprendemos

Arquivo pessoal

que a Rainha dos Tropeiros não sabe fazer
nada de comida tropeira’”? No outro dia,
cismei que iria fazer o famoso torresmo
tropeiro. Lembro que revirei a internet e
achei a receita. Fiz e foi um sucesso. A
cozinha tropeira é maravilhosa e eu ﬁquei
viciada”, relembra.
Para não errar, Célia segue exatamente como a receita está na internet. “Mas
durante o preparo, vou provando e vejo
se precisa de modiﬁcações. Então, acabo
sempre dando um toque pessoal, com um
tempero a mais, por exemplo”.
Célia Lima gosta de preparar
pratos da cozinha tropeira
para seus amigos, como o
toucinho à pururuca

Arquivo pessoal

Os doces marcaram o início
formas de elaborar diversos pratos, mas
nosso arsenal de receitas ainda é a internet”, garante Taimã.
Antenadas com o sucesso das receitas
na rede, elas criaram, no início deste mês, a
página “Marvadas” numa rede social, onde
divulgam e comercializam seus pratos.
Arquivo pessoal

Para entrar na lista de receitas de Célia, o prato da internet precisa “dar água
na boca”. “Tem que ser um prato bonito,
porque além de prepará-las, tenho que tirar foto desde o início até o resultado ﬁnal. Tudo isto pra deixar os amigos das
redes sociais com vontade”, garante ela.

Homem na cozinha, sim senhor!
O que pode levar um homem a cozinhar? E mais, a pegar receitas na internet
para executá-las. Para Otávio Augusto
Irineu, 26 anos, a inspiração veio de um
amigo que “manda muito bem” no fogão,
e foi alimentada pelo acesso á própria
rede, onde ele sempre via postagens de
receitas.
“Um dia eu estava em casa com a namorada e queríamos fazer algo em casa mesmo. Nenhum de nós é mestre cuca, então
recorremos à internet e não paramos mais”,
conta.
Essa primeira tentativa foi há cerca de 8
meses e o prato escolhido foi uma receita
de panqueca que, segundo ele, não ﬁcaram
boas, mas depois melhoraram.
Segundo a namorada de Otávio, Hellen
Mavit, ele “vira e mexe na cozinha. A última
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

A namorada Héllen aprova as receitas
que Otávio copia da internet, como a
batata recheada com bacon

tacada foi uma batata recheada com bacon,
fruto de receita do facebook. Teve também
o bolo de cenoura, a lasanha de salsicha”,
enumera.
Entretanto, ele revela que também já
houve tentativas que não foram bem sucedidas, como a receita de cupim assado
com queijo, que diz parecer muito boa na
internet mas após executada, não deu muito certo.
Além da namorada, outras “cobaias”
são a mãe e mais uns amigos que se arriscam a comer. “Eles são bem críticos, mas
suspeitos. Dizem que está bom mesmo
porque não tem escolha”, acrescenta, com
tom de humor.

Taimã Louzada, Márcia Romano e Angélica Bueno abriram o próprio negócio

Um mestre cuca nas horas vagas

Sucesso na família e entre os amigos
Dominique Bueno Garufe tem 23 anos e é estudante
de educação física. Em 2008,
trabalhava em um consultório e, como a televisão ﬁcava ligada, viu uma receita
em um programa, mas não
conseguiu anotá-la. Foi aí
que começou a “saga da internet”, pois a única saída
era acessar um computador e
procurar a tal da torta espelhada de morango.
Dominique encontrou a
receita facilmente e, com sucesso, executou o prato, que
agradou a família toda.
Desde então, ela sempre
procura receitas na internet.
“Eu tenho uma pasta no computador onde vou salvando as
receitas que encontro. Entretanto, na maioria das vezes,
acabo olhando na geladeira
e vendo quais ingredientes
tenho. Encontro um principal
e busco receitas que eu possa
utilizá-lo. Muitas vezes faço

Arquivo pessoal

algumas adaptações, mas
sempre ﬁca bom”, revela.
De todas as receitas, a que
fez mais sucesso foi um salmão acompanhado por dois
molhos diferentes: um de
champignon e um creme de
maracujá. “O mais gostoso é
quando você faz o prato para
as pessoas degustarem e elas
aprovam”, aﬁrma.

O analista de sistemas Thiago Mariano
sempre gostou de cozinhar. Sem “achar
graça” em preparar o arroz e feijão do
dia-a-dia, ele prefere fazer pratos mais
elaborados e encontrou na internet, o
suporte para deixar a criatividade aﬂorar
e se transformar num verdadeiro mestre
cuca de ﬁm de semana. “Para mim, quanto
mais complexo o prato melhor. É como
se fosse uma terapia. Ponho uma boa
música em meus fones de ouvido e relaxo
cozinhando. Isso me tira o stress”, explica.
Para se aperfeiçoar e conhecer
novos pratos, há algum tempo, Thiago
acompanha um canal do Youtube, a
‘Maravilhosa Cozinha de Jack’, que
Arquivo pessoal

Thiago
gosta de
fazer pratos
soﬁsticados,
como o
“Bacon Blade
Chicken”

A primeira receita de Dominique foi a torta de morango

Arquivo pessoal

ensina por meio de vídeos receitas pouco
“ortodoxas”. Os vídeos são feitos por
Fernando Russel, que é bastante conhecido
do público nerd como Tucano do podcast
Nerdcast, além de ser professor numa
Universidade na cidade de Santos.
Foi neste canal que Thiago aprendeu a
fazer sua receita favorita: o Bacon Blade
Chicken (numa tradução ‘ao pé da letra’
signiﬁca “Frango com lâminas de bacon”).
“Quando eu faço esse prato, sempre uso o
nome em inglês, porque no nosso idioma,
o nome da receita perde totalmente a
graça”, ressalta.
Para quem está começando neste
hobby, Thiago dá um conselho. “Eu gosto
de seguir à risca as receitas, pois assim
o perigo de errar é quase nulo. Mas,
com o tempo e a prática, eu pretendo
aperfeiçoar a técnica de “cozinheiro da
internet” e elaborar meus próprios pratos
também”, planeja o mestre cuca.

14

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Janio tem projeto de
denominação de Centro
Comunitário aprovado

Cal convida população Vereador Dr. Marcos
para palestra da GV
Aurélio sugere criação de
na Vila São Benedito
Departamento de Fisioterapia

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) teve o projeto, n°10/2013, de sua autoria
aprovado na 33° Sessão Ordinária que ocorreu no último
dia 23. A iniciativa era de
denominação do Centro Comunitário que foi construído
no Loteamento Mombaça.
Janio faz questão de lembrar
que este é um dos pedidos dos
moradores do local, que apresentaram um abaixo assinado
com aproximadamente 537
assinaturas, para que fosse
anexado ao processo, para
que o local receba o nome de
“Maria Sacramento da Silva”.
O vereador justifica “que
a senhora Maria Sacramento
é membro de uma família
muito querida de nossa cidade,
e morou em diversos bairros,

Em nome da Associação dos
Moradores da Vila São Benedito
e Loteamento São João, o vereador José Carlos Gomes – Cal
(PTB) convida a população
destes bairros e adjacências para
assistirem a palestra sobre o
funcionamento da Empresa “GV
do Brasil”. O evento acontece no
dia 1º de outubro, terça-feira, às
19 horas, no Centro Esportivo
e Educacional Pai João, na Vila
São Benedito e será proferida
pelos membros da diretoria da
empresa. Logo após o encerramento, funcionários da GV
estarão recolhendo currículos
das pessoas que se interessarem
em fazer parte desta empresa.
Cal agradece à Prefeitura
pela cessão do espaço para
a realização desta reunião.
Fiscalização
O vereador Cal está cobrando da Prefeitura, através dos guardas municipais
e das Polícias Militar e Ambiental e solicita apoio da
Polícia Rodoviária Federal
para que atuem com firmeza
na fiscalização das carretas
que estão trazendo de São
Paulo entulhos e lixos - que
podem até ser tóxicos - e
jogando nas estradas municipais da nossa cidade e do
Distrito de Moreira César
que margeiam a Rodovia
Presidente Dutra, principalmente no período noturno.
Conserto do asfalto
do Pedágio Municipal
Cal também está reivindicando da Prefeitura, do DER e da
Nova Dutra para que encontrem
uma solução para o asfalto es-
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deixando saudades por onde
passou. Dona Maria então mudou-se para a antiga fazenda no
Mombaça com seus 14 filhos
e o esposo Antônio.
Sua casa no bairro era pequena, mas servia para várias
reuniões, como organizar as
missas de setor nas casas,
melhorias para a região, catequese, aprendizagem de
alfabetização para adultos,e
as importantes reuniões do
grupo FCD – Fundação Cristã
de Deficiente, em que Maria
era conselheira espiritual por
sua formação religiosa desde
menina.
“A Maria Sacramento sempre viveu ajudando as pessoas,
sendo um exemplo para todos
nós. Foi uma santa mulher que
merece receber esta justa homenagem para que o seu nome
fique perpetuado no coração
dos munícipes
do Mombaça”,
destacou Lerario.

Vereador
Janio Lerario

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Assessoria

buracado da Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias – SP 62, no
trecho do Pedágio Municipal.
“São muitos os usuários
desta rodovia que estão cobrando
uma solução para o caso, pois já
tiveram pneus furados, calotas
quebradas e outras avarias em
seus carros”, afirmou Cal. O vereador lembra que “a época das
chuvas está chegando e se não for
tomada uma providência rápida,
a tendência é ficar intransitável
neste trecho da rodovia”.
Missa
O vereador Cal, em nome da
família do saudoso e inesquecível José Maria da Silva - “Super

de
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Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), depois de conseguir
a Fisioterapia Domiciliar para
a cidade, apresentou, na Sessão
Ordinária da Câmara, realizada
no dia 23 de setembro, o Requerimento nº 2.440/2013, que
solicita estudos e providências
da atual Administração para
que seja criado o Departamento
de Fisioterapia, que será subordinado à Secretaria de Saúde.
Com a criação deste órgão, será
facilitada a contratação de fisioterapeutas que, por exemplo,
poderão atender nas UBSs da
cidade e, deste modo, o acesso
da população à fisioterapia será
mais rápido e fácil.
A fisioterapia é de suma importância, pois auxilia no pré e
pós-cirúrgico, em problemas ortopédicos, pediátricos, geriátricos
e neurológicos, entre outros. Se
o paciente não fizer fisioterapia
após uma cirurgia ou fratura,
podem ocorrer graves sequelas.
No caso de pacientes idosos, a
fisioterapia auxilia no aumento
da força muscular e melhora o
equilíbrio, o que evita quedas.

Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal

Zé”, convida a todos para a missa
de um ano do seu falecimento
que será celebrada na Igreja
Matriz de Pindamonhangaba,
no dia 28 de Setembro, sábado,
às 19 horas.

Fale com o Vereador Cal

Ela também é importante em
crianças que nascem com algum
problema neurológico, pois
diminui a atrofia muscular e as
limitações de movimentos. Em
todas essas aéreas, a fisioterapia
é indispensável, pois promove
a melhora no quadro clínico do
paciente, ampliando a qualidade
de vida do mesmo.
“Muitos pacientes precisam
de fisioterapia e, com a criação
do Departamento de Fisioterapia,
estes moradores terão uma melhor
qualidade de vida e se recuperarão
mais rápido. A saúde dos pindamonhangabenses sempre será a
minha prioridade”, ressaltou o
Dr. Marcos Aurélio.
Pronto Socorro Infantil
O vereador Dr. Marcos Aurélio e a população de Pinda,
representada pelos 3000 assinantes do abaixo-assinado, que foi
feito pelo próprio vereador, que
foi o autor do projeto do Pronto
Socorro Infantil, aguardam providências da atual Administração
para que seja feita a separação do
Pronto Socorro Infantil do que
atende à população adulta.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com

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

Martim Cesar pede
Professor Osvaldo parabeniza Desembargador e Secretário
do Estado visitam Pinda e são
melhorias do pavimento o Conselho Tutelar pela
conquista da brinquedoteca
asfáltico no Maricá
recepcionados por Roderley Miotto

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

V ereador M artim C esar
( no destaque ) pede ao
prefeito V ito A rdito a
cobertura e a pintura
da quadra poliesportiva
do bairro

C ruz G rande

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

“Durante a noite autoridades pontuaram e demonstraram
apoio ao cooperativismo local frente a Nobrecel”

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) teve a honra de recepcionar o Desembargador do
Trabalho da 2ª região, Dr. Sérgio
Pinto Martins, e o Secretário
Estadual do Emprego e Relações
do Trabalho, Tadeu Morais, que
participaram durante a noite da
última terça-feira, na Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, do encontro que retratou a
situação vivida pela Cocepelco
(Cooperativa de Trabalho em Celulose e Papel Coruputuba) com
relação à reabertura da empresa
Nobrecel no município.
Totalmente favorável quanto
a Cocepelco, que são os trabalhadores dispensados no mês de
agosto reunidos para reassumir
e tentar reabrir a Nobrecel, Roderley Miotto durante o encontro
pode demonstrar seu apoio a
esses profissionais. “Para nós
vereadores é um prazer poder ver
esta Casa cheia, e por um motivo
tão justo. Homens de valor, qualificados, que vêem em busca de
algo pelo que acreditam”, frisou

Vereador Professor Osvaldo

O vereador Professor Luís Otávio Palhari; a PresiOsvaldo Macedo Negrão dente do Comitê da Mobili(PMDB) parabeniza o Con- zação Social pela Educação,
selho Tutelar de Pindamo- Simone Braça; a Psicóloga
nhangaba pela conquista da do Fórum, Aline Murayama;
brinquedoteca, que foi conse- Ezequiel Tomé, da Secretaria
guida através de parceria entre da Habitação, e Carmem Pao órgão e a Fundação Vida resque, Assistente Social do
Cristã, que elaborou a estrutura Projeto Crescer, entre outros
do local por meio de doações convidados.
de alunos e de contribuição de
A brinquedoteca conta com
profissionais.
diversos brinquedos livres,
A brinquedoteca foi inau- além de variados jogos lúdicos,
gurada na última quarta-feira, e do cantinho da autoestima,
dia 18, na sede do próprio Con- onde a criança e o adolescente
selho Tutelar, e contou com a podem se afastar do trauma
presença de autoridades locais que eventualmente trazem.
como o Presidente do CMD- “Essa iniciativa é uma forma
CA - Conselho Municipal da mais humana no atendimento
Criança e do Adolescente, Dr. em todos os segmentos da
Adriano Zanotti; o presidente sociedade pindense”, salientou
da Fundação Vida Cristã, Dr. o vereador Professor Osvaldo.
Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

o parlamentar.
Durante o encontro, que
abordou não só a situação da
empresa Nobrecel, mas também
contou com uma palestra do
Desembargador Martins, que
pode autografar exemplares
do seu recente livro publicado,
colaboradores da Cooperativa e
também autoridades municipais
e do Estado marcaram presença
expressivamente na sede do Poder Legislativo.
“Fico muito satisfeito de poder ter ajudado a promover este
verdadeiro bate-papo entre os
representantes dos cooperados,
sindicatos que os representam e
a administração governamental
do Estado. Tenho certeza de que
no que precisarem quanto a apoio
das autoridades do município,
nós vereadores, mas também o
Executivo, intervirá em prol de
vocês”, considerou Roderley
Miotto frente aos cooperados
presentes, que aguardam agora
uma decisão da Justiça para a
reabertura da empresa.

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Martim Cesar (DEM), solicitou ao Executivo,
para que sejam feitos estudos visando a restauração do pavimento
asfáltico na rua Iko Katu, próximo ao Nº 136, no Loteamento
Residencial e Comercial Maricá. De acordo com o vereador,
a condição atual desta via vem trazendo riscos aos pedestres e
condutores de veículos que trafegam pelo local.
São Benedito
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Poder Executivo é para que seja feito o reparo asfáltico na abertura feita
pela Sabesp para ligações de água e esgoto na rua Major João
Alfredo Homem de Mello, altura dos Nº 39 e 58, no bairro São
Benedito. “Existe um buraco resultante deste serviço de ligação
de água, causando desconforto aos moradores e aos que por ali
transitam”, explica o vereador.
Boca de lobo no Andrade
O vereador Martim Cesar, encaminhou indicação ao prefeito
Vito Ardito, solicitando providências para que seja feito reforço na boca de lobo localizada em frente a uma residência na
avenida José Joaquim dos Santos Sobrinho, altura do Nº 320,
no Loteamento Residencial Comercial Andrade. Segundo o
vereador, a mesma coloca em risco a segurança da moradora
do local ao adentrar no domicílio com seu veículo.
Cobertura da quadra do bairro Cruz Grande
O vereador Martim Cesar pede ao Executivo, que sejam feitos
estudos visando a construção de uma cobertura para a quadra
poliesportiva e a pintura do piso da mesma, localizada na Estrada
Municipal Jesus Antônio de Miranda, no bairro Cruz Grande,
próximo a Escola Estadual Professora Gabriella Monteiro de
Athayde Marcondes, visando promover uma melhor qualidade
de vida aos esportistas.

Vereador Roderley Miotto ladeado pelo Desembargador do Trabalho da 2ª região, Dr. Sérgio
Pinto Martins, e o Secretário Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Tadeu Morais

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.RMR
Twitter: @roderleymiotto

TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Ricardo Piorino destaca Toninho da Farmácia destaca Pedido do vereador Magrão
importante requerimento a importância do Passe Livre é atendido: “Acessa São Paulo”
para idosos acima de 60 anos do Ribeirão Grande é reaberto
em benefício da Polícia
também foi subscrito pelos demais vereadores”

Durante a última sessão de
Câmara, o Presidente do Legislativo, vereador Ricardo Piorino
(PDT) apresentou o requerimento
nº 2429/2013, endereçado ao
Governador do Estado, Geraldo
Alckmin, no qual solicita que
seja reconhecida a atividade desenvolvida pela Polícia Judiciária,
com o reconhecimento da carreira
jurídica às autoridades policiais e
nível universitário aos investigadores e escrivão.
Segundo o parlamentar, e em
total apoio ao pleito formulado
pela Cúpula da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, a medida
é cabível, uma vez que as atividades desenvolvidas pela Polícia
Judiciária são indispensáveis na

estrutura do Estado Democrático
de Direito.
“O reconhecimento a cada
servidor é imprescindível para
a execução de trabalhos com
resultados, pois resgatará sua
dignidade e consequentemente,
as tarefas serão desempenhadas
com maior satisfação”, enalteceu
Piorino.
Para o vereador, a reestruturação no plano de carreira dos funcionários em questão, é um avanço
para toda a população. “Outro
fator importante é que com essa
medida todos nós vamos ganhar,
pois pessoas estimuladas e reconhecidas, certamente buscarão
desempenhar suas atividades da
melhor forma possível”, finalizou.

Indignado com o fechamento da unidade do “Acessa São
Paulo” no Ribeirão Grande, o
vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão (PPS) não
mediu esforços e foi em busca
de uma solução para conseguir
a reabertura do posto. Além
do requerimento protocolado
pelo vereador - nº 1368/2013
-, ele falou pessoalmente com o
Governador Geraldo Alckmin,
solicitando uma atenção especial para a reabertura. “Solicitei
a reabertura deste posto do
Acessa São Paulo, pois este
programa é de fundamental
importância para a comunidade
do bairro do Ribeirão Grande.
Devido estar localizada na zona
rural, as pessoas não precisam
vir até a cidade para ter acesso
a um computador ou internet,
gratuitamente”, disse o vereador
Magrão.
A unidade do Acessa São
Paulo é a terceira de Pindamonhangaba, sendo a primeira
instalada na área rural. É uma
parceria entre o Governo do

Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

“O documento, aprovado por unanimidade,

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) tem lutado para que em
nosso município, a população acima de 60 anos, tenha o direito ao
transporte público gratuito.
A ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
aprovou o Projeto de Lei do Passe Livre, para pessoas com 60 anos
ou mais nas linhas da região metropolitana.
Na nossa região viagens como Pinda-Taubaté ou Pinda-Tremembé,
usuários com 60 anos ou mais não vão pagar as passagens. “Aguardamos
agora a sanção do Governador para que a população de nossa região
também possa usufruir deste direito”, disse Toninho da Farmácia.

Farmácia

e fa m i l i a r e s d a

Dona Emília

Praça Emília Maria Fernandes
O vereador Toninho da Farmácia teve aprovado por unanimidade,
o Projeto de Lei 105/2013, de sua autoria, que altera a denominação
da Praça Santo Antônio, localizada no bairro do Bosque, para Emília
Maria Fernandes (Dona Emília). O Projeto foi aprovado na Sessão
da última segunda-feira, dia 23, e foi comemorado pelos amigos e
familiares da Dona Emília, que compareceram na Sessão.
Este projeto foi feito a pedido dos moradores do bairro, que queriam
de alguma forma homenagear e eternizar a memória de Dona Emília,
que foi uma grande colaboradora do bairro do Bosque, em especial
com os festejos em louvor a Santo Antônio.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

V e r e a d o r R i ca r d o P i o r i n o

Professor Eric solicita faixa Felipe César – FC quer
campanha permanente contra
de pedestres elevada em
frente ao “Postão de Saúde” obesidade nas escolas públicas
Durante a sessão ordinária
desta semana, o vereador Professor Eric (PR) solicitou ao
Departamento de Trânsito de
Pindamonhangaba, em caráter
de urgência, que construa uma
faixa de pedestres elevada em
frente o CEM - Centro de Especialidades Médicas – mais
conhecido como “Postão” de
Saúde, pois segundo relatos
dos pacientes, os motoristas
somente respeitam a faixa
quando há um agente de
trânsito no local. “A faixa de
pedestres elevada irá aumentar
a segurança dos pedestres que
frequentam o postão fazendo
com que motoristas diminuam
significativamente a velocidade
de seus veículos, respeitando
o direito dos pedestres” disse
o Professor Eric. O vereador
também solicitou uma campanha de conscientização junto
aos motoristas da cidade.

Ele parabenizou os agentes
de trânsito pelo seu dia e aproveitando a visita do tenente
Henrique e do engenheiro
Evair, solicitou uma fiscalização mais rigorosa na estrada
do Atanásio, pois muitos caminhões de outras cidades estão
trafegando sem pagar pedágio.
Meio ambiente
O vereador Professor Eric
apresentou um requerimento
ao Departamento de Meio
Ambiente da Prefeitura para
instalação de cercas protetoras
nas árvores recém plantadas ao
longo das ruas Jorge Marcos
Azeredo e Benedito Galvão
de Castro, ambas no bairro
Marieta Azeredo. O Professor
reivindicou ainda que sejam
molhadas diariamente até que
elas cresçam, pois com calor
e por terem sido plantadas recentemente não suportam ficar
sem água.
Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric

e o

Diretor

do

Departamento

de

Trânsito, Tenente Henrique

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O vereador Felipe César
– FC (PMDB) apresentou o
Projeto de Lei 65/2013, em
que institui a campanha permanente contra a obesidade nas
escolas públicas do município
de Pindamonhangaba. Esta
campanha visa conscientizar os
alunos acerca dos prejuízos da
obesidade, de modo sucinto e
de fácil entendimento, proporcionando o conhecimento para
evitá-la e revertê-la, incluindo
dados sobre a importância
da educação alimentar
saudável e a necessidade de
prática de exercícios físicos
regulares.
De acordo com o vereador, em sua justificativa ele
alega que as crianças são
grandes agentes de mudanças, porque se encontram
em formação de hábitos,
além do que o aprendizado
pessoal delas, contagia os
pais e familiares, estimulando hábitos saudáveis
de alimentação e nutrição
adequadas. Além disso,
pesquisas mostram que a
nutrição inadequada é barreira
ao aprendizado e as crianças
que não se alimentam direito
prejudicam o seu desenvolvimento escolar.
Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César - FC
reitera ao Governo Federal, através do Ministério da Educação e
ao Governo do Estado, através
da Secretaria de Educação, a
possibilidade de instalação de
cursos técnicos à distância, em
diversas áreas para beneficiar
principalmente os jovens e trabalhadores que não tem tempo
suficiente de frequentar as aulas
diariamente.

De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens
e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.
Alimentação
diferenciada
para crianças diabéticas
O vereador Felipe César –
FC é o autor do Projeto de Lei

Vereador Magrão e
Monitora Stefany

de

da

F otos : A ssessoria

Vereador Toninho

C omunicação /CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

Estado e o município, onde o
Estado coloca à disposição da
comunidade os computadores
com acesso à internet gratuito, e
também disponibiliza aos usuários e estudantes a possibilidade
de impressão de trabalhos e
realização de pesquisas. “Fico
feliz e gostei muito do que vi,
pois nesta visita, pude constatar que todos os computadores
estavam sendo utilizados por
jovens do bairro. A inclusão
digital é muito importante
para todos. Quem ganha é a
população. Hoje, praticamente
tudo é feito pela Internet e os
moradores do Ribeirão Grande
não podiam ficar de fora destas
maravilhosas ferramentas que
são o computador e a internet”,
concluiu Magrão.
As instalações do “Acessa
São Paulo” encontram-se, atualmente, no Centro Comunitário
do bairro e funcionam das 13 às
19 horas, de segunda a sextafeira, onde a monitora Stefany
está à disposição dos moradores
do bairro.

observam usuários do

Acessa São Paulo

no

Vereador Magrão e jovens
no Acessa São Paulo
bairro do Ribeirão Grande

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

ORDEM DO DIA
34ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 30 de
setembro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 109/2013, do Vereador Roderley Miotto, que “Autoriza
o Poder Executivo instituir em todas as escolas da rede municipal e privada
de ensino atividades pedagógicas com o objetivo de transmitir aos alunos
informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas”.
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Assessoria de Comunicação/CVP

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

Agentes de Trânsito são
homenageados pela Câmara

V e r e a d o r F e l i p e C é s a r - FC

77/2013, que cria o Programa
de Alimentação Diferenciada
para Crianças Diabéticas, na
Rede Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba. O vereador
quer que a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde
desenvolvam um programa que
identifique as crianças portadoras de diabetes e que as mesmas
sejam cadastradas no programa
de Alimentação Diferenciada,
de modo que estas crianças recebam uma alimentação adequada
e compatível com a doença, de
forma a não prejudicar mais
ainda a saúde das mesmas.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Na sessão ordinária da última segunda-feira, a Câmara de Pindamonhangaba lembrou o “Dia do Agente de Trânsito” (23 de setembro)
e homenageou o profissional de Pindamonhangaba, Vagner Luís Santos
Ferreira, que atua no Departamento de Trânsito do município. Além
dos agentes de trânsito e demais funcionários da Diretoria de Trânsito,
o diretor do departamento, tenente Edson Henrique dos Santos também
compareceu e agradeceu a homenagem e a lembrança do trabalho destes
profissionais. O agente de trânsito Vagner Santos Ferreira recebeu um
Diploma de Honra do Mérito por força do Requerimento nº 2.290/2013,
de autoria do vereador Ricardo Piorino (PDT). A homenagem foi entregue
pelo vereador Professor Osvaldo e pelo tenente Edson Henrique dos Santos.
Assessoria de Comunicação/CVP

Vereadores

e

homenageados

Dia

do

Agente

de

no

Trânsito

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
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o

A s s e s s o r a d e C o m u n i ca ç ã o :
Natália Lugli Sper
A s s i s t e n t e s d e I m p r e n s a P a r la m e n ta r :
L u i z C a r l o s P i n t o (MT b 32.783)
R o b s o n L u í s M o n t e i r o (MT b 18.021)
T e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

PREGÃO Nº. 023/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 23/13, que cuida de “Aquisição de “Vale Transporte”
das linhas intermunicipais das empresas prestadoras de serviços de passageiros aos funcionários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/
lotes): Empresa de Ônibus Pássaro Marron S.A. (01, 02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2013.

Estado de São Paulo

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 075/2013 de “Aquisição de materiais elétricos para atender aos
diversos pedidos de manutenções e instalações elétricas do município”, foi elaborada a Ata para Registro
de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 02/07/2013:
ATA nº 047/2013
ITEM

Empresa:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2013

COMERCIAL OLÍMPIA DE PAPÉIS E MATERIAIS LTDA ME

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
700

01

PC

1.014.001.005696 – reator p/ fluorescente, eletrônico, bivolt, pot alta, 1 lamp, 40 w

9,90

RCG

02

PC

1.014.001.005697 – reator p/ fluorescente, eletrônico, bivolt, pot alta,1 lamp, 20 w

9,20

RCG

400

03

PC

1.014.001.005687 – luminária p/ lamp. flúor. (calha) chapa ferro, 2 x 20 w, mod. f

4,30

RCG

200

04

M

1.014.001.006072 - fio elétrico torcido 2 x 1,5 mm²

1,29

LAMESA

2.000

05

PC

1.014.001.006082 - lâmpada metálica 400 w, ovóide, fluxo luminoso 34000 lumens, vida mediana
12000 hs, diâmetro 120 mm, comprimento 226 mm, e 40, tubo de quartzo

54,30

OSRAM

200

06

PC

1.014.001.005644 - lâmpada metálica 250 w ovóide. fluxo luminoso 19000 lúmens, vida mediana
12000 hs, diâmetro 90 mm, comprimento 290 mm, e 40, tubo de quartzo.

35,15

FLC

200

09

M

1.014.001.005637 - fita de ferro galvanizada perfurada 3/4" de largura com furo de 1/4"

1,05

PERFILAÇO

400

10

M

1.014.001.006123 - cabo antiflan 1,5 mm. Cabo elétrico flexível classe 5, atóxico, livre de
halogeneos, sem chumbo, dupla camada de isolação bioplietileno, resistência a sobrecarga
suportando temperatura de 85ºc.

0,80

AFUMEX
GREEN

4.000

11

M

1.014.001.006124 - cabo antiflan 2,5mm. Cabo elétrico flexível classe 5, atóxico, livre de
halogeneos, sem chumbo, dupla camada de isolação bioplietileno, resistência a sobrecarga
suportando temperatura de 85ºc.

1,20

AFUMEX
GREEN

6.000

12

M

1.014.001.006125 - cabo antiflan flexível 4,0mm. Cabo elétrico flexível classe 5, atóxico, livre de
halogeneos, sem chumbo, dupla camada de isolação bioplietileno, resistência a sobrecarga
suportando temperatura de 85ºc.

1,92

AFUMEX
GREEN

6.000

13

M

1.014.001.006126 - cabo antiflan flexível 6,0mm. Cabo elétrico flexível classe 5, atóxico, livre de
halogeneos, sem chumbo, dupla camada de isolação bioplietileno, resistência a sobrecarga
suportando temperatura de 85ºc.

2,70

AFUMEX
GREEN

4.000

14

M

1.014.001.006127 - cabo antiflan flexível 10,0mm. Cabo elétrico flexível classe 5, atóxico, livre de
halogeneos, sem chumbo, dupla camada de isolação bioplietileno, resistência a sobrecarga
suportando temperatura de 85º c.

5,10

AFUMEX
GREEN

4.000

15

PC

1.014.001.005588 - tomada externa 10a x 250v.

1,90

ILUMI

500

18

PC

1.014.001.005592 - interruptor elet.embutir, 2 secções, 2 teclas fosfo. 4" x 2",10 a-250v, com
espelho e parafuso

3,72

ILUMI

400

19

PC

1.014.001.005704 - interruptor elet.embutir, 3 secções, 3 teclas fosfo.4"x2",10a-250v, com espelho
e parafuso

5,29

ILUMI

400

20

PC

1.014.001.005790 - cabeçote (mufla) galvanizado de 1"

2,97

CONIMEL

200

21

PC

1.014.001.005767 - parafuso cabeça redonda rosca sem fim 1" x 1/4", com porca e arruela lisa

0,20

JOMARCA

2.000

23

PC

1.014.001.005937 - bucha fixa de nylon s-06 com parafuso de fenda

0,19

JOMARCA

3.000

24

PC

1.014.001.005636 - bucha fixa de nylon s-08 com parafuso de fenda

0,22

JOMARCA

4.000

25

PC

1.014.001.005748 - bucha fixa de nylon s-10 com parafuso de fenda

0,29

JOMARCA

3.000

26

M

1.014.001.005623 - cabo elétrico pp 2 x 4,00 mm²

4,20

LAMESA

200

M

1.014.001.005621 - cabo elétrico pp 3 x 6,00 mm²

8,13

LAMESA

1.500

29

M

1.014.001.005838 - cabo quadriplex 3x1x10+10. Cabo multiplexado em alumínio colorido, auto
sustentado em condutor neutro ca, classe 2, isolação xlpe 0,6/1kv,temperaturas de 90º c em
serviço contínuo, 130º c em sobrecarga e 250º c em curto circuito.

4,50

CONDUSPAR

3.000

CONDUSPAR

4.000

30

M

1.014.001.005837 - cabo triplex 2x1x10+10. cabo multiplexado em alumínio colorido, auto
sustentado em condutor neutro ca, classe 2, isolação xlpe 0,6/1kv, temperaturas de 90º c em
serviço contínuo, 130º c em sobrecarga e 250º c em curto circuito.

3,50

31

PC

1.014.001.005711 - disjuntor din 10 a, curva "b", unipolar. 3 ka, tensão de trabalho 230/400,
condutores 0,75 a 25mm², manobras mecânicas = 20000, manobras elétricas = 4.000, ip 20.

4,60

STECK

300

32

PC

1.014.001.005617 - disjuntor din 20 a, curva "c", unipolar. 3 ka, tensão de trabalho 230/400,
condutores 0,75 a 25mm², manobras mecânicas = 20000, manobras elétricas = 4.000, ip 20.

4,70

STECK

200

33

PC

1.014.002.006286 - disjuntor din 16a curva b unipolar. 3 ka, tensão de trabalho 230/400, condutores
0,75 a 25mm², manobras mecânicas = 20000, manobras elétricas = 4.000.

4,60

STECK

300

34

PC

1.014.001.005744 - luminária pública fechada. Luminária para iluminação pública, fechada, corpo,
aro e tampa com alojamento para montagem dos equipamentos auxiliares fabricados em liga de
alumínio fundido, refletor estampado em chapa de alumínio anodizado e selado. Refrator em vidro
plano transparente temperado. Grau de proteção, corpo óptico ip 65, alojamento ip 43. Encaixe
para braço ou suporte com ø48 a 60,3mm. Soquete e-40, luminária p/ lâmpadas vapor de sódio até
600w e vapor metálico até 400w, elipsoidal/ tubular. Acabamento na cor cinza munsell n6,5. Acesso
a lâmpada e aos equipamentos elétricos pela parte inferior, com aberturas independentes. Fecho
frontal em aço inoxidável para aro e parafusos e porcas borboleta para alojamento. Dimensões
aproximadamente sendo 10 % para mais ou para menos, cxlxh (mm) 790 x 390 x 200.

850,00

TRÓPICO

40

35

PC

1.014.001.006058 - lâmpada compacta eletrônica 20w x 220v. fluxo luminoso 1200 lumens, vida
mediana 8000 hs, diâmetro 52 mm, comprimento 169 mm, e 27, equivalente a uma incandescente
de 90 w.

8,50

OSRAM

200

36

PC

1.014.001.006083 - lâmpada metálica de 1000w. fluxo luminoso 85000 lumens, vida mediana 9000
hs, diâmetro 76 mm, comprimento 345 mm, e 40, tubo de quartzo.

200,00

NSK

40

37

PC

1.014.002.006194 - lâmpada metálica de 2000w. fluxo luminoso 205000 lumens, vida mediana
9000 hs, diâmetro 100mm, comprimento 430mm, e40, tubo de quartzo

415,00

NSK

40

38

PC

1.014.001.006085 - reator externo de 1000 w metálico afp. reatores de descarga para lâmpadas a
vapor metálico a alta pressão – padrão ETIQUETA PROCEL/ENCE, ABNT 14305, portaria 454 afp,
acende lâmpadas padrão osram ou universal, dimensões máximas 240 mm x 140 m, peso máximo
9,10 kg, corrente de rede 5,19 a, delta t 90º c, tensão 220 v.

200,00

DEMAPE

40

39

PC

1.014.001.006084 - reator externo de 2000w metálico afp. reatores de descarga para lâmpadas a
vapor metálico a alta pressão – padrão ETIQUETA PROCEL/ENCE, ABNT 14305, portaria 454 afp,
zincado, acende lâmpadas padrão Osram ou universal, dimensões máximas 240 mm x 160m, peso
máximo 11,7 kg, corrente de rede 5,95 a, delta t 90º c, tensão 220 v.

410,00

DEMAPE

40

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ATA nº 048/2013

Empresa:

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 111/2013 de “Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, carnes
para alimentação escolar”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses,
assinada em 06/09/2013:
ATA nº 061/2013

28

ITEM

UNID.
DE MEDIDA

16

PC

1.014.001.006052 - tomada elétrica termoplástico de embutir, 02 p+t, branca retangular

17

PC

1.014.001.005771 - interruptor de campainha de embutir com espelho e parafuso

RADIAL

2,80

200

22

PC

1.014.001.005590 - pino macho residencial padrão brasileiro 2 p + t, 10a

RADIAL

2,05

200

27

M

COBRECOM

5,74

1.500

DESCRIÇÃO

1.014.001.005622 - cabo elétrico pp 3 x 4,00 mm²

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

RADIAL

2,60

Empresa:

BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.

UNID.
DE MEDIDA

03

DESCRIÇÃO
1.005.002.014551 CARNE BOVINA EM
(CONGELAMENTO RÁPIDO INDIVIDUAL)

KG

ISCAS

CONGELADA

IQF

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

12,67

FRIDEL – SIF
2594

20.000

Corte: coxão duro, coxão mole ou patinho, em tiras, congelado IQF. Devem ser
eliminados os excessos de gordura, cartilagem e aponeuroses. As carnes deverão
apresentar-se livres de parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância que
possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. A carne deve apresentar aspecto
próprio da espécie, não estar amolecida e nem pegajosa, apresentar cor própria,
sem manchas esverdeadas ou pardacentas e odor característico. Embalagem
Primária: saco de polietileno, atóxico, transparente, hermeticamente fechado,
resistente ao transporte e armazenamento, a vácuo, com 2kg, contendo as
informações: nome do produto, validade, endereço do produtor, número do lote ou
data de embalagem, modo de descongelamento, marca comercial, nome e
descrição do produto, carimbo do Ministério da Agricultura, tabela de conservação,
razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual da empresa, número de registro
no Ministério da Agricultura, lista de ingredientes, peso líquido, tabela nutricional,
além dos dizeres: “Mantenha Congelado à (-18ºC) a (–12ºC)”, “Indústria Brasileira”,
“Uma vez descongelado, este produto não deverá ser novamente congelado”.

ATA nº 062/2013
ITEM

Empresa:

05

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

DESCRIÇÃO

KG

7,68

1.005.002.014552 EMPANADO DE FRANGO CONGELADO
Peito de frango moído podendo ser adicionado de: proteínas de origem vegetal e/ou animal,
farinhas e/ou féculas e/ou amidos, condimentos, aromas e especiarias, exceto pimenta,
produtos cárneos industrializados, e demais aditivos permitidos em legislação vigente. Será
permitida a adição máxima de 4% de proteínas não cárneas na forma de proteína agregada.
Carboidratos totais: máximo de 30%, proteínas: mínimo de 10%, gordura máximo de 15%
(valores referentes ao peso do produto), gordura trans aproximadamente no máximo 0,2g em
130g do produto, nitrito no máx.: 0,015g/100g (expresso em Nitrito de sódio), nitrato no máximo:
0,03g/100g (expresso em Nitrito de sódio). Isento de gordura vegetal hidrogenada. Deverá
apresentar aspecto próprio, tamanho uniforme, sem manchas, macio e cobertura crocante, não
amolecido e nem pegajoso; cor: bege a bege claro; odor e sabor próprios. Não deverá conter
corantes artificiais e tecidos inferiores, como pele e cartilagens. Deverá apresentar-se livre de
parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma
alteração. Isento de penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, queimaduras
por congelamento, bolores e limo na superfície. Embalagem primária: saco de polietileno de
baixa densidade, atóxico, transparente, hermeticamente fechado, resistente ao transporte e
armazenamento, com aproximadamente 3kg, contendo as informações: nome do produto,
validade, endereço do produtor, número do lote ou data de embalagem, modo de
descongelamento, marca comercial, nome e descrição do produto, carimbo do Ministério da
Agricultura, tabela de conservação, razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual da
empresa, número de registro no Ministério da Agricultura, lista de ingredientes, peso líquido,
tabela nutricional, além dos dizeres: “Mantenha Congelado à (-18ºC) a (–12ºC)”, “Indústria
Brasileira”, “Uma vez descongelado, este produto não deverá ser novamente congelado”.

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

FENIX

15.000

SIF: 3567

Estado de São Paulo

KG

9,90

1.005.002.014553 EMPANADO DE MERLUZA CONGELADO

FENIX

Carne de filé de merluza, moído, adicionado de farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal, levedo
de cerveja, empanado e congelado. Em formato de peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar.
Livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens.
Peso de cada unidade: 20 a 25 gramas. O produto deverá estar em temperatura congelada de 18°C. Proteínas: no mínimo 12%; carboidratos: no máximo 15%, gordura: no máximo 10%.
Características organolépticas antes e após cocção: aspecto – próprio e firme; cor bege a bege
claro, própria e uniforme, sem manchas; odor e sabor - próprio e agradável; consistência /
textura – própria macia, cobertura empanada seca e crocante. Embalagem primária: plástico de
alta densidade, atóxico, transparente, hermeticamente fechado, resistente ao transporte e
armazenamento, com aproximadamente 2,5kg, contendo as informações: nome do produto,
validade, endereço do produtor, número do lote ou data de embalagem, modo de
descongelamento, marca comercial, nome e descrição do produto, carimbo do Ministério da
Agricultura, tabela de conservação, razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual da
empresa, número de registro no Ministério da Agricultura, lista de ingredientes, peso líquido,
tabela nutricional, além dos dizeres: “Mantenha Congelado à (-18ºC) a (–12ºC)”, “Indústria
Brasileira”, “Uma vez descongelado, este produto não deverá ser novamente congelado.

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
700

Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2013.
07

KG

FENIX

Carne de tilápia, cortada em formato de isca, congelada, isenta de pele, cartilagens, espinhas,
ossos e parasitas. Características organolépticas após descongelamento: consistência firme;
cor, odor e sabor próprios; sem manchas. Peso aproximado da isca: entre 25 e 35g, de 8 a 10
cm de comprimento e 3 a 5 cm de largura. Variação do peso de no máximo 10% após
descongelamento. Embalagem primária: plástico de alta densidade, atóxico, transparente,
hermeticamente fechado, resistente, a vácuo, bem lacrado, com aproximadamente 2,0kg,
contendo as informações: nome do produto, validade, endereço do produtor, número do lote ou
data de embalagem, modo de descongelamento, marca comercial, nome e descrição do
produto, carimbo do Ministério da Agricultura, tabela de conservação, razão social, endereço,
CNPJ e inscrição estadual da empresa, número de registro no Ministério da Agricultura, lista de
ingredientes, peso líquido, tabela nutricional, além dos dizeres: “Mantenha Congelado à (-18ºC)
a (–12ºC)”, “Indústria Brasileira”, “Uma vez descongelado, este produto não deverá ser
novamente congelado”.

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).

11

1.005.002.014555 TIRAS DE PEITO DE FRANGO, TEMPERADO, GRELHADO E
CONGELADO

KG

ATA nº 063/2013

Empresa:

14,17

BAITA

08

KG

8,76

1.005.002.002463 - LINGUIÇA CALABRESA COZIDA E DEFUMADA
Preparada com carne suína, carne mecanicamente separada de ave, água, sal, proteína de
soja, açúcar, pimenta somente tipo calabresa, poderá conter regulador de acidez, aromatizante,
estabilizante, realçador de sabor, antioxidante, conservante e corante. Deve apresentar aspecto
normal e firme; cor e odor próprios, sem manchas, sabor próprio, suave, não apimentado; isenta
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico, transparente,
flexível, hermeticamente fechado, resistente ao transporte e armazenamento, a vácuo, com
aproximadamente 2,5kg, contendo as informações: marca comercial, nome e descrição do
produto, carimbo do Ministério da Agricultura, tabela de conservação, razão social, endereço,
CNPJ e inscrição estadual da empresa, número de registro no Ministério da Agricultura, lista de
ingredientes, peso líquido, tabela nutricional, modo de preparo.

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
94º ROSANA OLIVEIRA DE PAULA SILVA
RUA JOAQUIM RAMOS DA SILVA, 56 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-110

20.000

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

MARBA

20.000

Estado de São Paulo

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA nº 064/2013

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:

Empresa:

KG

DESCRIÇÃO
1.005.002.002515 SALSICHA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

4,97

SADIA

10.000

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 116/2013
Objeto: Aquisição de escadas para uso no setor de elétrica, atendendo a demanda dos serviços executados evitando acidentes.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Ingredientes: carnes das diferentes espécies de animais de açougue, carnes mecanicamente
separada (CMS) até o limite máximo de 60%, miúdos comestíveis de diferentes espécies de
animais de açougue, tendões, pele e gorduras, com aditivo, corante e ingredientes opcionais
estabelecidos na legislação. Não deverá conter pimenta de qualquer espécie. Amido no máximo
1 a 2,0%; carboidratos totais no máximo de 1 a 7,0%; umidade máxima 65%; gordura no
máximo 30%; proteína no mínimo 12% e teor de cálcio na base seca 0,9%, conforme Instrução
Normativa 04, de 31/03/2000 - MAPA; pH: ácido, Amônia: negativo, Rancidez: negativa, Nitrito
no máximo 0,015g/100g (expresso em Nitrito de sódio) e Nitrato no máximo 0,03g/100g
(expresso em Nitrito de sódio). Deve apresentar aspecto próprio da espécie, cor própria e sem
manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade, cheiro e sabor próprios,
não poderá ter sujidades, parasitas e larvas. O produto não deverá apresentar superfície úmida,
pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de
fermentação pútrida. Embalagem primária: Saco de polietileno, atóxico, transparente,
hermeticamente fechado, resistente ao transporte e armazenamento, a vácuo, com
aproximadamente 3 kg, contendo as informações: modo de preparo, tabela de conservação,
marca comercial, nome e descrição do produto, carimbo do Ministério da Agricultura, razão
social, endereço, CNPJ e inscrição estadual da empresa, número de registro no Ministério da
Agricultura, lista de ingredientes, peso líquido, tabela nutricional.

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).

PREGÃO Nº. 159/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 159/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na realização de exames de colonoscopia pelo período de 12 (doze) meses”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação
DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2013.

BRF S/A

UNID.
DE
MEDIDA

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 160/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 160/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de soluções de Firewall e filtro de conteúdo, com garantia
de atualização contínua e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA,
com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2013.

FRIGORÍFICO
MARBA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ITEM

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 164/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 164/13, que cuida de “Aquisição de lanches para
atender a alunos e atletas durante eventos, festivais e competições das quais participem e
de acordo com as necessidades da SEJELP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço
R$): Maria de Lurdes de Souza Rezende ME (01 – 3,20).
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2013.

PREGÃO Nº. 085/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 85/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na realização de exames de eletroencefalograma sem sono induzido e com sono
induzido”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente
licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº.
10.520.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2013.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

DESCRIÇÃO

PREGÃO Nº. 162/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 162/13, que cuida de “Aquisição de gás de cozinha para
atendimento da alimentação escolar nas unidades escolares do Município de Pindamonhangaba e para consumo dos Departamentos e setores da Prefeitura de Pindamonhangaba,
recipiente gás GLP 13Kg, gás GLP 45kg, Gás líquido de 13kg e Gás líquido de 45kg”, a
Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor da empresa (itens/lotes): Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda. (01,
02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2013.

SIF: 2776

M. ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL EPP.

UNID.
DE
MEDIDA

Dia 04/10/2013 às 14:00 horas

40.000

SIF: 3567

Peito de frango cortado em tiras, grelhado e congelado, podendo conter água, sal,
maltodextrina, açúcar, alho em pó, cebola em pó, cloreto de potássio e demais aditivos
permitidos pela legislação vigente. Devem ser eliminados os excessos de gordura, cartilagem e
aponeuroses. Isento de parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância que possa alterar ou
encobrir qualquer alteração no produto. Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico,
transparente, hermeticamente fechado, resistente ao transporte e armazenamento, com
aproximadamente 2 kg, contendo as informações: nome do produto, validade, endereço do
produtor, número do lote ou data de embalagem, modo de descongelamento, marca comercial,
nome e descrição do produto, carimbo do Ministério da Agricultura, tabela de conservação,
razão social, endereço, CNPJ e inscrição estadual da empresa, número de registro no Ministério
da Agricultura, lista de ingredientes, peso líquido, tabela nutricional, além dos dizeres:
“Mantenha Congelado à (-18ºC) a (–12ºC)”, “Indústria Brasileira”, “Uma vez descongelado, este
produto não deverá ser novamente congelado”.

ITEM

15.000

SIF: 3567

16,92

1.005.002.014554 - ISCAS DE FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO

PREGÃO Nº. 155/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 155/13, que cuida de “Aquisição de máquina copiadora,
notebook, estabilizador e impressora”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório em favor das empresas (itens/lotes): Entek
Cursos Livres Ltda. ME (02); Leandro Moutinho Caçapava Comércio Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01 e 04); PC Informática & Soluções Objetivas Ltda. (03).
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 157/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 157/13, que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de monitoria, para eventos promovidos pela SEJELP
que serão utilizados conforme necessidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Antonio Carlos Marciano Cruzeiro ME (01 – 140,00; 02 – 247,00; 03 – 150,00; 04 – 247,00; 05 – 178,00;
06 – 247,00; 07 – 297,00; 08 – 297,00; 09 – 240,00; 10 – 430,00; 11 – 346,00).
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

06

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 125/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 125/13, que cuida de “Aquisição de emulsão asfáltica”, a Autoridade Superior, ante manifestação do Departamento de Finanças e parecer
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, indefere a manifestação de recurso interposta em ata
pela empresa Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. (proc. ext. 21695 de 19/8/13), mantendo
assim sua inabilitação; e HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/preço R$): EMAM – Emulsões e Transportes Ltda. (01 – 1.322,00).
Pindamonhangaba, 18 de setembro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 153/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 153/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de trocador de calor com reposição de
peças para as piscinas dos Centros Esportivos da SEJELP”, a Autoridade Superior HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$):
Jomari Piscinas Indústria e Comércio de Artefatos em Fibra de Vidro Ltda. (01 – 4.500,00;
02 – 3.920,00; 03 – 2.050,00; 04 – 1.470,00).
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2013.

FÊNIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

UNID.
DE
MEDIDA

DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. ME.

ITEM

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 123/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 123/13, que cuida de “Aquisição de cimento Portland
(saco de 50kg) CP II e E32”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Guarani
Material para Construção Ltda. (01 – 22,77).
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2013.

Autorização de Fornecimento nº 1456/2013
Contratada: 7R Comercial Ltda. ME.
Data da AF: 24/09/2013
Valor: R$ 4.532,00
Pindamonhangaba, 25 de setembro de 2013.

Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Foro do Interior. Civel e Comercial. Pindamonhangaba/SP. 2ª Vara Civel. EDITAIS DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. EDITAL DE
CITAÇÃO dos réus, ausentes, incertos e desconhecidos - proc. 0006362-95.2010.8.26.0445 (445.01.2010.006362-1) nº de
ordem 1176/10 - Prazo de 30 dias. A Drª CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Civel
da Comarca de Pindamonhangaba/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo se processa uma ação de USUCAPIÃO, requerida por JOSÉ LAERCIO VICENTE E
s/mr REGINA MARIA CORREA DE MACEDO VICENTE, objetivando a declaração de titularidade de um imóvel sito à Rua das
Palmeiras, nº400, Vila São Benedito, Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba/SP, com área de 592,53m², composto
por um prédio sob n°400 com área de 116,00m², que e confronta com Jacinto Inácio de Oliveira e os sucessores de Antenor
Bastos e Terezinha de Palma Bastos (falecidos): Antônio Geraldo Bastos e Maria Auxiliadora Mendes Bastos; Benedito Bastos
e Lucília Diniz Bastos; Maria Fernanda Bastos de Freitas e Luiz Cláudio de Freitas e com Rubens Ferreira Tana e Selma
Regina Jacinto da Silva Tana. O imóvel foi destacado de uma área maior contida na transcrição n°10.785 do CRI de Pindamonhangaba/SP, em nome de José Cassiano da Palma, que também assina José Cassiano da Palma Rodrigues e s/m Benedita
Filomena Borges, que também assina como Benedita Filomena da Palma. Descrições minuciosas encontram-se nos autos,
à disposição de qualquer interessado. Os autores adquiriram 50% do imóvel, através de Contrato Particular de Compromisso
de Compra e Venda de Imóvel firmado em 12/01/89 com Benedita Filomena da Palma, viúva de José Cassiano da Palma e
os outros 50% forma adquiridos em 27/07/00, através de Contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel Urbano firmado
com Mário Rubens Correa de Macedo e Ana Lucia de Oliveira Macedo, que por suas vezes, haviam adquirido de Benedita
Filomena da Palma em 13/01/89. Alegam os autores serem possuidores do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta,
há mais de 15 anos, somando-se suas posses com a de seus antecessores. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 dias, sendo o prazo para contestação
de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. O presente edital será publicado e afixado na forma da Lei. Pindamonhangaba/
SP, aos 12 de Setembro de 2.013.

Dia 04/10/2013 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
93º LUCIA HELENA DE PAIVA DUTRA
AVENIDA NAGIB KALLIL, 53 – BELA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-720
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 132/2013
Contrato nº 138/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de tomografia de
crânio com sedação, com fornecimento de material e mão de obra pelo período de 12 (doze)
meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda.
Data de assinatura: 03/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 106.758,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues
Assina pela contratada: Charles Ghelfond
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

17/09/2013

CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

10:05:41
Exercício de 2013

( Artigos 54 E 55 da LC 101/00 )

PERIODO :

2. QUADRIMESTRE / Ano: 2013

I - COMPARATIVOS
Exercício Anterior

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL - ANEXO I - DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

R$
Despesas Totais com Pessoal

Limite Legal ( art. 20, inc. I, II, III e paragrafos 1 e 2 )

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Set/2012

Out/2012

Nov/2012

Dez/2012

Jan/2013

Fev/2013

Mar/2013

Abr/2013

01 DESPESAS COM PESSOAL

344.099,19

534.241,91

618.043,15

607.531,99

389.423,95

399.625,91

459.475,05

367.878,65

02

Despesas com Pessoal Ativo

341.873,56

338.546,03

470.599,80

383.781,08

304.155,43

317.438,23

364.768,61

03

Mão-de-obra Tercerizada

04
05

Encargos Sociais
Inativos

2.225,63

182.249,69

144.899,09

94.274,53

85.268,52

82.187,68

90.907,31

13.446,19

2.544,26

129.476,38

10 (-) DEDUÇÕES (§ 1° do art. 19)

7.330,49

2.544,26

11

Indenizações por Demissão (inc.I)

7.330,49

2.544,26

12
13
14

06

Pensionistas

07

Salário Família

08
09

Sentenças Judiciais do Período
Outras Despesas com Pessoal(PASEP etc)

Mai/2013

Jun/2013

573.914,48

441.958,37

362.756,46

378.412,14

2.625,52

193.298,10

3.799,13

2.496,67

129.476,38

3.799,13

129.476,38

3.799,13

Jul/2013

322.798.747,57

%

5.469.751,17

1,71

19.197.524,37

6%

Limite Prudencial 95% ( par.ún.art.22 )

LRF, Art. 22; Art. 59, § 1º, Inciso II e IV e § 2º

Ago/2013

TOTAL

QUADRIMESTRE
ANTERIOR

545.148,00

408.385,89

5.689.726,54

5.586.286,94

422.690,30

337.591,83

319.205,78

4.341.819,25

4.354.954,41

2.625,52

191.228,80

85.243,99

1.157.034,38

1.060.228,16

2.204,24

16.642,55

16.327,37

3.936,12

190.872,91

171.104,37

2.496,67

2.204,24

16.642,55

16.327,37

3.936,12

184.757,21

164.988,67

2.496,67

2.204,24

16.642,55

16.327,37

3.936,12

184.757,21

164.988,67

2. QUADRIMESTRE

319.958.739,43

Receita Corrente Líquida ( * ) - R$:

R$

%

5.504.969,33

1,71

17.431.132,37

5,4%

19.367.924,85

6%

Excesso a Regularizar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR ( caso ultrapasse os limites acima ):

III - DEMONSTRATIVOS:
Disponibilidades Financ. em 31/12:

R$

Inscrição de Restos a Pagar:

R$

Caixa

0,00

Processados

0,00

Incentivos à Demissão Voluntária (inc.II)

Bancos - C/Movimento

0,00

Não Processados

0,00

Decisão Judicial de Compet.Anterior(inc.IV)
Inativos e Pensionistas

Bancos - C/Única

15 DESPESA LÍQUIDAS COM PESSOAL
16

344.099,19

526.911,42

615.498,89

478.055,61

389.423,95

399.625,91

455.675,92

365.381,98

571.710,24

425.315,82

528.820,63

404.449,77

5.504.969,33

5.421.298,27

Aplicações Financeiras
Subtotal

18
19

Despesas com Pessoal Inativo
Despesas com Pensionista

(-) Deduções:

20

Outros Benefícios e Despesas com Inativos

0,00

0,00
0,00

17 DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E

21 (-) DEDUÇÕES
22
Contribuições dos Segurados

Total da Inscrição:

Serviços de Terceiros
art. 72 LC 101/00 )

Valores compromissados a pagar até 31/12

0,00

Exercício anterior

Total das Disponibilidades:

0,00

Exercício atual

% RCL

23 DESPESA LÍQUIDA COM INATIVOS E

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO

FABIANO ROSA DO AMARAL

PRESIDENTE DA CAMARA
RG : 15.992.893

DIRETOR DE FINANÇAS
CRA : 52015

CONTADOR
CRC: 268781/O-4

RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA
RG : 15.992.893

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS
CRA : 52015

LICENÇA DA CETESB
SOLUAÇO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. torna público que requereu da CETESB a Licença
Prévia, p/ recuperação de sucatas não metálicos diversos, reciclagem, sito á Rua José Norival Machado
Monteiro, 346 – Bairro Ipiranga – Pindamonhangaba - SP.

17

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Exercício de 2013

Exercício de 2013

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

4° BIMESTRE / 2013

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

01
02
03

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
RECEITAS DE IMPOSTOS

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

IPTU
IRRF
ITBI
ISS
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
RECEITA PATRIMONIAL

14

Receitas Imobiliárias

15
16

Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões

17
18
19
20
21

NO BIMESTRE

NO BIMESTRE

%

ACUMULADO

LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c"

SALDO À
REALIZAR

%

395.566.000,00

395.566.000,00

65.927.596,00

53.753.946,85

13,59

242.206.528,74

61,23

153.359.471,26

71.946.000,00

71.946.000,00

11.990.986,00

9.496.415,79

13,20

41.366.434,76

57,50

30.579.565,24

69.600.000,00

69.600.000,00

11.599.994,00

8.961.567,45

12,88

39.648.509,19

56,97

29.951.490,81

26.000.000,00
7.600.000,00
5.000.000,00

26.000.000,00
7.600.000,00
5.000.000,00

4.333.332,00
1.266.664,00
833.332,00

1.730.972,50
1.138.097,80
1.007.200,84

6,66
14,97
20,14

12.220.021,76
4.531.927,12
3.077.801,53

47,00
59,63
61,56

13.779.978,24
3.068.072,88
1.922.198,47

31.000.000,00
1.346.000,00

31.000.000,00
1.346.000,00

5.166.666,00
224.326,00

5.085.296,31
533.049,58

16,40
39,60

19.818.758,78
1.714.228,58

63,93
127,36

11.181.241,22
-368.228,58

1.000.000,00
270.000,00

1.000.000,00
270.000,00

166.666,00
44.998,00

1.798,76
42.365,87

0,18
15,69

3.696,99
162.054,59

0,37
60,02

996.303,01
107.945,41

270.000,00

270.000,00

44.998,00

42.365,87

15,69

162.054,59

60,02

107.945,41

8.150.000,00

8.150.000,00

1.358.326,00

1.444.575,89

17,72

5.690.456,68

69,82

2.459.543,32

100.000,00

100.000,00

16.666,00

15.476,80

15,48

61.531,70

61,53

38.468,30

6.250.000,00
1.800.000,00

6.250.000,00
1.800.000,00

1.041.660,00
300.000,00

1.157.320,24
271.778,85

18,52
15,10

4.382.221,36
1.246.703,62

70,12
69,26

1.867.778,64
553.296,38

Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA

4° BIMESTRE / 2013
DOTAÇÃO

DESPESAS
INICIAL
01

04

08

ADICIONAL

24
25
26

Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Indústriais
RECEITA DE SERVIÇOS

27
28

Receita de Serviços
Transferência Correntes
Transferência Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior

32
33

Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios

Ação Legislativa

1.063.676,48

5.087.252,12

1.201.897,91

4.492.223,21

50,45

4.411.776,79

8.904.000,00

1.063.676,48

5.087.252,12

1.201.897,91

4.492.223,21

50,45

4.411.776,79

Administração
121

Planejamento e Orçamento

2.588.000,00

-313.000,00

2.275.000,00

297.477,07

939.962,07

179.983,31

813.514,44

35,76

1.461.485,56

122

Administração Geral

22.675.000,00

1.134.000,00

23.809.000,00

3.468.669,96

14.963.217,89

3.883.131,53

14.074.744,71

59,12

9.734.255,29

123
125

Administração Financeira
Normatização e Fiscalização

4.841.000,00
872.000,00

100.000,00

4.941.000,00
872.000,00

651.757,37
113.840,85

3.009.808,75
476.124,83

650.708,12
113.840,85

2.965.342,45
476.124,83

60,02
54,60

1.975.657,55
395.875,17

126

Tecnologia da Informação

1.852.000,00

532.000,00

2.384.000,00

92.661,28

1.781.546,46

198.635,47

892.942,24

37,46

1.491.057,76

127

Ordeamento Territorial

1.761.000,00

1.761.000,00

229.296,36

987.945,91

222.196,36

980.845,91

55,70

780.154,09

128

Formação de Recursos Humanos

5.161.000,00

-4.000,00

5.157.000,00

558.614,19

3.707.167,56

709.589,34

2.499.714,31

48,47

2.657.285,69

129

Administração de Receitas

3.578.000,00

5.000,00

3.583.000,00

237.972,43

2.406.183,02

536.937,28

2.049.615,90

57,20

1.533.384,10

131

Comunicação Social

3.915.000,00

-1.134.000,00

2.781.000,00

-166.559,69

2.003.503,96

526.577,54

1.178.425,12

42,37

1.602.574,88

47.243.000,00

320.000,00

47.563.000,00

5.483.729,82

30.275.460,45

7.021.599,80

25.931.269,91

54,52

21.631.730,09

250.000,00

480.000,00

730.000,00

530.000,00

72,60

200.000,00

1.159.000,00

61.000,00

1.220.000,00

737.088,11

60,42

482.911,89

Assistência Social
241

Assistência ao Idoso

243

Assistência à Criança e ao Adolescente

Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

292.810.000,00

292.810.000,00

48.801.644,00

40.924.212,24

13,98

187.493.829,72

64,03

105.316.170,28

287.650.000,00

287.650.000,00

47.941.650,00

40.664.767,68

14,14

184.330.288,90

64,08

103.319.711,10

5.160.000,00

5.160.000,00

859.994,00

259.444,56

5,03

3.163.540,82

61,31

1.996.459,18

22.390.000,00

22.390.000,00

3.731.642,00

1.846.377,06

8,25

7.493.752,99

33,47

14.896.247,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

4° BIMESTRE / 2013
DOTAÇÃO

4° BIMESTRE / 2013

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

36

Multas e Juros de Mora

37
38

Indenização e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Diversas
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
Dedução das Transferências Corrente
Dedução das Transferências Intergovernamentais
RECEITAS DE CAPITAL

ATUALIZADA

REALIZADAS
NO BIMESTRE

NO BIMESTRE

%

ACUMULADO

SALDO À
REALIZAR

%

4.175.000,00

4.175.000,00

695.826,00

514.080,64

12,31

1.979.403,73

47,41

2.195.596,27

1.155.000,00
10.560.000,00

1.155.000,00
10.560.000,00

192.498,00
1.759.996,00

378.340,86
739.494,81

32,76
7,00

1.442.878,21
3.343.079,89

124,92
31,66

-287.878,21
7.216.920,11

6.500.000,00
-39.246.000,00
-39.246.000,00

6.500.000,00
-39.246.000,00
-39.246.000,00

1.083.322,00
-6.540.998,00
-6.540.998,00

214.460,75
-5.634.253,68
-5.634.253,68

3,30
14,36
14,36

728.391,16
-25.524.455,78
-25.524.455,78

11,21
65,04
65,04

5.771.608,84
-13.721.544,22
-13.721.544,22

-39.246.000,00

-39.246.000,00

-6.540.998,00

-5.634.253,68

14,36

-25.524.455,78

65,04

-13.721.544,22

9.680.000,00

9.680.000,00

1.613.318,00

557.437,57

5,76

1.208.880,46

12,49

8.471.119,54

400.000,00

400.000,00

66.666,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

66.666,00

400.000,00

9.180.000,00

9.180.000,00

1.529.986,00

547.270,41

5,96

1.167.477,25

12,72

8.012.522,75

9.180.000,00

9.180.000,00

1.529.986,00

547.270,41

5,96

1.167.477,25

12,72

8.012.522,75

12

Assistência Comunitária

ADICIONAL

EMPENHADAS
ATUALIZADA

NO BIMESTRE

LIQUIDADAS

ACUMULADO

NO BIMESTRE

ACUMULADO

SALDO À
LIQUIDAR

%

12.021.000,00

1.090.000,00

13.111.000,00

1.451.917,01

9.523.540,80

2.011.768,63

7.373.967,18

56,24

5.737.032,82

13.430.000,00

1.631.000,00

15.061.000,00

1.539.892,05

10.850.965,53

2.053.811,47

8.641.055,29

57,37

6.419.944,71

4.363.000,00

4.363.000,00

660.785,08

2.780.723,58

660.785,08

2.780.723,58

63,73

1.582.276,42

4.363.000,00

4.363.000,00

660.785,08

2.780.723,58

660.785,08

2.780.723,58

63,73

1.582.276,42

-30.000,00
-774.000,00
1.756.000,00

5.405.000,00
36.797.000,00
50.235.000,00

905.819,63
4.813.406,43
7.476.725,54

3.674.660,25
22.515.399,32
38.879.583,81

903.939,63
5.039.474,67
6.931.573,50

3.672.780,25
19.546.947,43
32.374.366,69

67,95
53,12
64,45

1.732.219,75
17.250.052,57
17.860.633,31

2.170.000,00
3.744.000,00

3.000,00
-74.000,00

2.173.000,00
3.670.000,00

646.229,72
636.547,72

1.403.945,75
2.388.909,65

597.981,44
590.638,87

1.193.163,24
2.237.729,71

54,91
60,97

979.836,76
1.432.270,29

377.000,00

-274.000,00

103.000,00

2.540,00

38.376,08

8.407,48

26.221,12

25,46

76.778,88

97.776.000,00

607.000,00

98.383.000,00

14.481.269,04

68.900.874,86

14.072.015,59

59.051.208,44

60,02

39.331.791,56

5.000.000,00
57.974.000,00

586.000,00
1.801.822,46

5.586.000,00
59.775.822,46

685.960,98
10.382.022,22

3.323.365,69
46.746.048,52

656.183,50
9.194.186,12

2.949.582,51
35.598.401,93

52,80
59,55

2.636.417,49
24.177.420,53

Previdência Social
272

10

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

Previdência do Regime Estatuário

Saúde
122
301
302

Administração Geral
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

303
305

Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Epidemiológica

331

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

5.435.000,00
37.571.000,00
48.479.000,00

Educação
306
361

Alimentação e Nutrição
Ensino Fundamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Exercício de 2013

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

Alienação de Bens Imóveis

50
51

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
Amortização de Empréstimos

52

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c"

53

Transferências Intergovernamentais

54
55
56

Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas

57
58

Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios

59

Transferências para o Combate a Fome

INICIAL

13

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

61

Integralização do Capital Social

62

Receita da Dív.Ativa de Amortização de Empr.e Financiamentos

63

Restituições

64
65

Outras Receitas
SUBTOTAL DAS RECEITAS

66

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO

100.000,00

100.000,00

16.666,00

10.167,16

10,17

41.403,21

41,40

58.596,79

100.000,00
366.000.000,00

100.000,00
366.000.000,00

16.666,00
60.999.916,00

10.167,16
48.677.130,74

10,17
13,30

41.403,21
217.890.953,42

41,40
59,53

58.596,79
148.109.046,58

15

68

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária

69

Para Refinanciamento de Outras Dívidas
17

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Difusão Cultural

18

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

2
SALDOPágina:
À
LIQUIDAR

LIQUIDADAS

ACUMULADO

NO BIMESTRE

ACUMULADO

%

18.240.000,00

-2.256.000,00

15.984.000,00

1.771.119,40

10.218.447,92

2.054.901,06

8.079.484,06

50,55

7.904.515,94

81.214.000,00

131.822,46

81.345.822,46

12.839.102,60

60.287.862,13

11.905.270,68

46.627.468,50

57,32

34.718.353,96

459.000,00

7.000,00

466.000,00

61.009,38

328.570,33

66.638,54

306.621,94

65,80

159.378,06

2.270.000,00

-4.000,00

2.266.000,00

274.368,55

1.188.176,85

278.213,37

972.285,81

42,91

1.293.714,19

2.729.000,00

3.000,00

2.732.000,00

335.377,93

1.516.747,18

344.851,91

1.278.907,75

46,81

1.453.092,25

29.226.000,00
27.640.000,00

260.000,00
100.000,00

29.486.000,00
27.740.000,00

3.849.066,63
3.444.680,33

8.932.053,29
18.965.503,34

1.511.844,84
4.083.539,79

5.890.299,90
14.156.185,85

19,98
51,03

23.595.700,10
13.583.814,15

56.866.000,00

360.000,00

57.226.000,00

7.293.746,96

27.897.556,63

5.595.384,63

20.046.485,75

35,03

37.179.514,25

4.586.000,00

243.590,00

4.829.590,00

159.083,11

623.111,82

173.215,03

614.308,81

12,72

4.215.281,19

4.586.000,00

243.590,00

4.829.590,00

159.083,11

623.111,82

173.215,03

614.308,81

12,72

4.215.281,19

1.750.000,00

1.750.000,00

7.549,44

505.429,44

16.326,82

50.877,32

2,91

1.699.122,68

1.750.000,00

1.750.000,00

7.549,44

505.429,44

16.326,82

50.877,32

2,91

1.699.122,68

Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
Serviços Urbanos

Habitação
Habitação Urbana

Saneamento
512

Página: 2

ADICIONAL

EMPENHADAS

Cultura
392

482

Operações de Crédito Externas

Educação Infantil

391

451
452

16

Operações de Crédito Internas

4° BIMESTRE / 2013
DOTAÇÃO

DESPESAS
365

60

70

42.042,84

Página: 1

09

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

67

797.424,73

LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c"

Exercício de 2013

49

530.000,00
87.975,04

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

244

48

SALDO À
LIQUIDAR

%

8.904.000,00

INICIAL

47

ACUMULADO

8.904.000,00

DESPESAS

45
46

NO BIMESTRE

8.904.000,00

Página: 1

44

ACUMULADO

Exercício de 2013

30
31

43

NO BIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

29

42

ATUALIZADA

LIQUIDADAS

Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria de Transformação

39
40
41

EMPENHADAS

Legislativa
031

Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados

22
23

34
35

ATUALIZADA

REALIZADAS

Saneamento Básico Urbano

Gestão Ambiental

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Exercício de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Exercício de 2013

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

4° BIMESTRE / 2013

Página: 3

LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c"

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

71
72

ATUALIZADA

REALIZADAS
NO BIMESTRE

NO BIMESTRE

%

ACUMULADO

SALDO À
REALIZAR

%

INICIAL
541

Para Refinanciamento de Outras Dívidas
TOTAL DAS RECEITAS

74

DÉFICIT

75

TOTAL GERAL

366.000.000,00

366.000.000,00

60.999.916,00

48.677.130,74

13,30

217.890.953,42

59,53

1.837.162,46
366.000.000,00

367.837.162,46

1.837.162,46
60.999.916,00

48.677.130,74

13,23

217.890.953,42

Preservação e Conservação Ambiental

148.109.046,58

59,24

149.946.209,04

20

Extensão Rural

Promoção Industrial

Turismo

Difusão Cultural

Exercício de 2013

26

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

81

INVESTIMENTOS

82
83

INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

84

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

85
87

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
Dívida Mobiliária

90
91
92

Outras Dívidas
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
Dívida Mobiliária

93
94

Outras Dívidas
TOTAL DAS DESPESAS

95

SUPERÁVIT

96

TOTAL GERAL

19,26

2.779.856,97

3.573.000,00

-130.000,00

3.443.000,00

458.180,68

999.099,85

150.399,62

663.143,03

19,26

2.779.856,97

2.677.000,00

243.750,00

2.920.750,00

263.404,40

824.490,31

190.510,80

727.523,54

24,91

2.193.226,46

2.677.000,00

243.750,00

2.920.750,00

263.404,40

824.490,31

190.510,80

727.523,54

24,91

2.193.226,46

1.924.000,00

1.924.000,00

58.104,12

794.641,50

341.405,73

789.163,72

41,02

1.134.836,28

1.924.000,00

1.924.000,00

58.104,12

794.641,50

341.405,73

789.163,72

41,02

1.134.836,28

576.000,00

294.000,00

870.000,00

152.202,87

644.000,79

131.446,09

427.199,31

49,10

442.800,69

576.000,00

294.000,00

870.000,00

152.202,87

644.000,79

131.446,09

427.199,31

49,10

442.800,69

1.333.000,00

1.333.000,00

127.435,90

484.131,01

135.698,37

468.664,45

35,16

864.335,55

1.333.000,00

1.333.000,00

127.435,90

484.131,01

135.698,37

468.664,45

35,16

864.335,55

EMPENHADAS

ADICIONAL

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

LIQUIDADAS

Exercício de 2013

ACUMULADO

NO BIMESTRE

ACUMULADO

SALDO À
LIQUIDAR

%

312.686.000,00

317.878.412,46

44.773.219,35

215.994.222,12

46.182.661,82

181.816.157,36

57,20

136.062.255,10

163.400.000,00

163.672.822,46

25.671.499,05

108.411.033,04

25.642.022,57

108.378.685,06

66,22

55.294.137,40

3.000.000,00

3.000.000,00

420.305,66

1.675.102,43

420.305,66

1.675.102,43

55,84

1.324.897,57

146.286.000,00
49.314.000,00

151.205.590,00
48.526.750,00

18.681.414,64
4.514.313,98

105.908.086,65
13.043.747,95

20.120.333,59
1.305.547,88

71.762.369,87
3.545.914,43

47,46
7,31

79.443.220,13
44.980.835,57

48.514.000,00

47.726.750,00

4.371.157,37

12.487.697,97

1.162.391,27

2.989.864,45

6,26

44.736.885,55

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas "c"

4° BIMESTRE
/ 20134
Página:
DOTAÇÃO

DESPESAS

88
89

SALDO À
LIQUIDAR

%

663.143,03

4° BIMESTRE / 2013

DESPESAS

79
80

ACUMULADO

150.399,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

78

NO BIMESTRE

999.099,85

Transporte

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

77

LIQUIDADAS

ACUMULADO

458.180,68

Comunicações
392

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

NO BIMESTRE

3.443.000,00

Comércio e Serviços
695

24

EMPENHADAS
ATUALIZADA

-130.000,00

Indústria
661

23

ADICIONAL

3.573.000,00

Agricultura
606

22

76

DOTAÇÃO

DESPESAS

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária

73

4° BIMESTRE / 2013

800.000,00

800.000,00

4.000.000,00

1.432.000,00

143.156,61

556.049,98

143.156,61

556.049,98

69,51

INICIAL

243.950,02
Página: 3

782

1.432.000,00

27

28

366.000.000,00

367.837.162,46

366.000.000,00

367.837.162,46

49.287.533,33

229.037.970,07

47.488.209,70

185.362.071,79

11.712.382,67

14.961.693,93

1.188.921,04

32.528.881,63

60.999.916,00

243.999.664,00

48.677.130,74

217.890.953,42

50,39

Desporto Comunitário

813

Lazer

149.946.209,04

99

Serviço da Dívida Interna

Reserva de Contingência

TOTAL GERAL

TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA

SIDERVAN LUIZ ALVES

DOMINGOS GERALDO BOTAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 2650953

CRC: 249994/O-0

RG: 053244

RG: 16254025-5

ACUMULADO

NO BIMESTRE

ACUMULADO

SALDO À
LIQUIDAR

%

11.080.000,00

11.080.000,00

1.293.817,16

5.982.714,43

1.120.193,22

4.276.653,39

38,60

11.080.000,00

11.080.000,00

1.293.817,16

5.982.714,43

1.120.193,22

4.276.653,39

38,60

6.803.346,61
6.803.346,61

17.594.000,00

2.376.985,08

7.863.534,35

1.663.349,42

5.797.385,28

32,95

11.796.614,72

16.863.000,00

731.000,00

1.313.000,00

-30.000,00

1.283.000,00

129.728,34

488.221,68

146.585,26

466.658,10

36,37

816.341,90

18.176.000,00

701.000,00

18.877.000,00

2.506.713,42

8.351.756,03

1.809.934,68

6.264.043,38

33,18

12.612.956,62

3.800.000,00

3.800.000,00

563.462,27

2.231.152,41

563.462,27

2.231.152,41

58,71

1.568.847,59

3.800.000,00

3.800.000,00

563.462,27

2.231.152,41

563.462,27

2.231.152,41

58,71

1.568.847,59

Reserva de Contingência
999

VITO ARDITO LERÁRIO

NO BIMESTRE

Encargos especiais

-32.528.881,63
59,24

ATUALIZADA

LIQUIDADAS

Desporto e Lazer
812

843

182.475.090,67

Transporte Rodoviário

ADICIONAL

EMPENHADAS

4.000.000,00

-2.568.000,00

1.432.000,00

4.000.000,00

-2.568.000,00

1.432.000,00

366.000.000,00

1.837.162,46

367.837.162,46

1.432.000,00
1.432.000,00
49.287.533,33

229.037.970,07

47.488.209,70

185.362.071,79

50,39

182.475.090,67

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA
CONTADOR

SIDERVAN LUIZ ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 2650953

CRC: 249994/O-0

RG: 053244

RG: 16254025-5
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Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

LRF, Art. 53, Inciso I

4° BIMESTRE / 2013

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Set/2012

01 RECEITAS CORRENTES
02

Out/2012

Nov/2012

Dez/2012

Jan/2013

Fev/2013

Mar/2013

Abr/2013

Mai/2013

Jun/2013

Jul/2013

Ago/2013

TOTAL

APURAÇÃO PREVISÃO
BIMESTRE ATUALIZADA
ANTERIOR
EXERCÍCIO

3.901.969,25

3.068.486,17 10.107.100,99

IPTU

684.837,05

686.325,52

610.757,11

730.138,68

55.370,00

7.086.735,45

1.471.392,08

979.163,18

896.388,55

917.991,89

812.980,61 14.932.080,12 14.800.997,83 26.000.000,00

04

ISS

2.618.171,81

2.439.570,89

2.470.784,91

2.816.055,70

2.918.468,86

2.020.158,21

1.955.889,48

3.056.678,56

2.369.211,90

2.413.055,46

2.615.396,64

2.469.899,67 30.163.342,09 29.643.401,49 31.000.000,00

05

ITBI

322.178,40

347.195,01

237.030,82

335.415,74

281.422,70

391.081,14

278.162,57

457.765,52

309.374,17

352.794,59

638.087,81

369.113,03

4.319.621,50

4.335.679,67

5.000.000,00

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Outras Receita Tributárias

747.584,52

639.027,03

1.113.899,90

675.670,02

702.077,69

601.876,82

786.313,49

1.016.699,38

711.621,80

758.317,37

826.613,30

846.332,84

9.426.034,16

9.035.707,06

9.946.000,00

22.306,95

20.169,02

22.719,30

35.506,19

19.616,77

18.662,56

18.809,92

21.259,73

20.738,59

20.601,15

23.168,04

19.197,83

262.756,05

261.343,90

270.000,00

679.094,50

939.094,34

542.415,96

206.373,05

988.676,48

445.510,00

450.099,30

759.337,15

716.029,38

886.228,48

710.822,74

733.753,15

8.057.434,53

8.081.524,63

8.150.000,00

07

Receita de Contribuições

08

Receita Patrimonial

09

Receita Agropecuária

10

Receita Industrial

11

Receita de Serviços

12

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

4.372.771,78

4.112.118,45

4.432.472,74

4.557.280,14

Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS

15

Cota-Parte do IPVA

751.140,28

671.291,42

510.205,58

575.538,56

16

Transferências do FUNDEB

2.555.847,08

3.078.886,49

2.293.593,34

2.715.147,54

17

Outras Transferências Correntes

4.319.570,41

4.687.876,45

4.929.736,76

4.309.514,14

2.666.863,21

2.830.995,68

10.821.212,69 13.170.897,09

Outras Receitas Correntes

19 DEDUÇÕES
21

6.002.535,54

4.369.371,05

4.420.555,97

4.998.089,64

Contrib. Plano Seg. Social Servidor
Servidor

22

Compensação Financ. entre Regime

23

Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB

24 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

3.826.555,67

6.220.511,88

3.415.701,85

4.907.899,28

4.094.983,73

4.108.409,20

5.527.425,18

3.183.386,41

9.448.163,86 11.838.020,49 10.309.735,63

8.476.626,09

8.903.156,74 11.082.046,39

2.916.423,28

3.813.176,91 47.512.332,28 46.592.704,66 56.000.000,00

8.454.409,86 12.631.417,40 11.289.798,46

8.520.445,16 124.945.929,86 127.044.262,91 120.000.000,00

6.131.746,78

3.548.441,72

1.716.830,65

833.963,22

666.995,72

699.300,15

711.208,86

663.387,22 17.480.050,16 17.421.900,58 18.000.000,00

3.987.015,22

3.124.203,89

3.030.624,97

3.401.378,76

2.648.163,16

3.662.691,14

3.296.859,95

2.592.478,92 36.386.890,46 35.677.636,68 38.000.000,00

4.058.555,88

4.469.573,39

4.113.818,96

4.360.877,92

6.666.863,88

4.353.374,31

3.803.978,32

3.316.455,16 53.390.195,58 55.196.138,64 60.810.000,00

844.295,11

1.052.910,04

798.357,07

2.274.864,23

816.163,79

860.811,30

1.001.438,65

1.200.947,10

919.229,70

848.785,39

1.018.369,50

828.007,56 12.464.179,44 12.604.705,41 22.390.000,00

2.568.622,08

3.090.948,85

2.306.455,46

2.737.233,45

3.998.982,01

3.134.769,70

3.041.327,34

3.413.891,16

2.660.529,96

3.674.998,07

3.310.022,50

2.604.318,08 36.542.098,66 35.831.962,51 38.170.000,00

12.775,00

12.062,36

12.862,12

22.085,91

11.966,79

10.565,81

10.702,37

12.512,40

12.366,80

12.306,93

13.162,55

12.775,00

12.062,36

12.862,12

22.085,91

11.966,79

10.565,81

10.702,37

12.512,40

12.366,80

12.306,93

13.162,55

2.555.847,08

3.078.886,49

2.293.593,34

2.715.147,54

3.987.015,22

3.124.203,89

3.030.624,97

3.401.378,76

2.648.163,16

3.662.691,14

3.296.859,95

SALDO DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRIÇÕES

11.839,16

155.208,20

154.325,83

170.000,00

11.839,16

155.208,20

154.325,83

170.000,00

BAIXAS
CANCELAMENTOS

PAGAMENTOS

PROCESSADOS NÃO PROCESS.
NO BIMESTRE

4.498.326,15 58.841.077,87 57.815.786,05 71.946.000,00

ACUMULADO

NO BIMESTRE

ACUMULADO

MONTANTE À
PAGAR

DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA

Poder Legislativo
02 - CÂMARA MUNICIPAL

278.886,52

278.886,52

2.146.225,45

278.886,52

278.886,52

2.146.225,45

Poder Executivo - Administração Direta
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE

14

20

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES

21.114.633,67 24.439.947,13 21.008.255,21 25.658.732,61 28.595.462,71 25.146.270,27 20.947.817,73 23.093.968,14 23.344.331,90 25.441.766,73 22.018.268,87 18.905.943,37 279.715.398,34 281.932.643,47 292.810.000,00

13

18

4° BIMESTRE / 2013

27.033.102,01 30.564.238,98 26.804.220,28 32.732.756,22 34.321.889,00 29.539.740,30 32.525.266,59 31.078.047,66 29.369.700,62 31.617.937,72 28.768.718,79 24.985.228,06 359.340.846,23 360.696.003,46 395.566.000,00

03

06

LRF, Art. 53, Inciso V

46.810.711,77

1.448.566,25

4.489.530,87

29.331.138,40

16.031.007,12

101.798.347,77

46.810.711,77

1.448.566,25

4.489.530,87

29.331.138,40

16.031.007,12

101.798.347,77

56.984,80

7.750,00

49.234,80

27.566,51

56.984,80

7.750,00

49.234,80

27.566,51

47.146.583,09

1.456.316,25

Fundação Pública
03 - FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
04 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

TOTAL GERAL

4.489.530,87

29.659.259,72

16.031.007,12

2.592.478,92 36.386.890,46 35.677.636,68 38.000.000,00

24.464.479,93 27.473.290,13 24.497.764,82 29.995.522,77 30.322.906,99 26.404.970,60 29.483.939,25 27.664.156,50 26.709.170,66 27.942.939,65 25.458.696,29 22.380.909,98 322.798.747,57 324.864.040,95 357.396.000,00

VITO ARDITO LERÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA
CONTADOR

SIDERVAN LUIZ ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS

DOMINGOS GERALDO BOTAN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 2650953

CRC: 249994/O-0

RG: 053244

RG: 16254025-5

VITO ARDITO LERÁRIO

TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA

SIDERVAN LUIZ ALVES

DOMINGOS GERALDO BOTAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 2650953

CRC: 249994/O-0

RG: 053244

RG: 16254025-5

103.972.139,73

18

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Exercício de 2013

Exercício de 2013

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
LRF, Art. 53, Inciso II

4° BIMESTRE / 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO
INICIAL

01
02
03

RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Pessoal Civil

04
05

Contribuição do Servidor Ativo Civil
Contribuição do Servidor Inativo Civil

06

Contribuição de Pensionista Civil

07
08
09

REALIZADAS

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

ACUMULADO

SALDO À
REALIZAR

270.000,00

270.000,00

42.365,87

162.054,59

107.945,41

270.000,00

270.000,00

42.365,87

162.054,59

107.945,41

170.000,00

170.000,00

25.001,71

95.422,81

74.577,19

60.000,00
100.000,00

60.000,00
100.000,00

8.682,07
14.234,10

33.524,14
54.240,62

26.475,86
45.759,38

10.000,00

10.000,00

2.085,54

7.658,05

2.341,95

LRF, Art. 53, Inciso III

4° BIMESTRE / 2013
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS

PREVISÃO
ATUALIZADA

Pessoal Militar
Contribuição de Militar Ativo

01
02

Contribuição de Militar Inativo

10

Contribuição de Pensionista Militar

11

Outras Contribuições Previdenciárias

12

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

100.000,00

100.000,00

17.364,16

66.631,78

33.368,22

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

13

RECEITA PATRIMONIAL

14

Receitas Imobiliárias

RECEITAS FISCAIS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS

ACUMULADO
EM 2013

NO BIMESTRE

ACUMULADO
EM 2012

350.070.000,00
71.946.000,00

46.962.372,93
9.496.415,79

212.299.851,60
41.366.434,76

204.766.525,71
36.632.846,89

03

IPTU

26.000.000,00

1.730.972,50

12.220.021,76

10.580.914,75

04

ISS

31.000.000,00

5.085.296,31

19.818.758,78

17.983.886,31

15

Receitas de Valores Mobiliários

05

ITBI

5.000.000,00

1.007.200,84

3.077.801,53

3.046.802,20

16

Outras Receitas de Patrimoniais

17

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

06
07

IRRF
Outras Receitas Tributárias

7.600.000,00
2.346.000,00

1.138.097,80
534.848,34

4.531.927,12
1.717.925,57

4.079.409,10
941.834,53

270.000,00

42.365,87

162.054,59

147.916,86

270.000,00

42.365,87

162.054,59

147.916,86

1.900.000,00

287.255,65

1.308.235,32

937.888,42

8.150.000,00

1.444.575,89

5.690.456,68

6.075.731,17

18
19
20
21
22
23

RECEITAS DE CAPITAL

08

ALIENAÇÃO DE BENS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

09

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS

10
11

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO
Pessoal Civil

24

Contribuição Patronal Ativo Civil

25

Contribuição Patronal Inativo Civil

12

Contribuição Patronal Pensionista Civil

13

26
27
28
29
30
31
32

Pessoal Militar

Receita Patrimonial
(-) Aplicações Financeiras

Contribuição Patronal Inativo Militar

15

FPM

16
17

ICMS
Outras Transferências Correntes
Dedução das Transferências Correntes

Contribuição Patronal Pensionista Militar
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pessoal Civil
Contribuição Patronal Ativo Civil
Contribuição Patronal Inativo Civil
Contribuição Patronal Pensionista Civil

18
19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
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Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO
PREVISÃO
INICIAL

REALIZADAS

ATUALIZADA

NO BIMESTRE

ACUMULADO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DEMAIS RECEITAS CORRENTES
Dívida Ativa

21
22

Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

23

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

24

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

25
26

ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

28
29
4° BIMESTRE / 2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

20

27

LRF, Art. 53, Inciso II

38

Outras Contribuições
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA

14

34
35

37

Receita Previdenciária

Contribuição Patronal Ativo Militar

33

36

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

30
31

-6.250.000,00

-1.157.320,24

-4.382.221,36

-5.137.842,75

253.564.000,00

35.289.958,56

161.969.373,94

158.580.328,58

56.000.000,00

6.729.600,19

31.967.405,84

29.063.694,99

120.000.000,00
116.810.000,00

19.810.243,62
14.384.368,43

79.667.635,73
75.858.788,15

84.942.186,91
70.340.144,13

-39.246.000,00

-5.634.253,68

-25.524.455,78

-25.765.697,45

22.390.000,00

1.846.377,06

7.493.752,99

8.467.544,96

10.560.000,00

739.494,81

3.343.079,89

4.195.243,28

11.830.000,00
9.680.000,00

1.106.882,25
557.437,57

4.150.673,10
1.208.880,46

4.272.301,68
840.621,70

400.000,00
9.180.000,00

547.270,41

1.167.477,25

799.591,90

9.180.000,00
100.000,00

547.270,41
10.167,16

1.167.477,25
41.403,21

799.591,90
41.029,80

Convênios
Outras Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS

9.280.000,00

557.437,57

1.208.880,46

840.621,70

359.350.000,00

47.519.810,50

213.508.732,06

205.607.147,41

SALDO À
REALIZAR

Pessoal Militar
Contribuição Patronal Ativo Militar
Contribuição Patronal Inativo Militar

39
40

Contribuição Patronal Pensionista Militar
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT

41

OUTROS APORTES AO RPPS

42

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

270.000,00

270.000,00

42.365,87

162.054,59

107.945,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Exercício de 2013

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Exercício de 2013

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

LRF, Art. 53, Inciso III

DESPESAS LIQUIDADAS

LRF, Art. 53, Inciso II
EMPENHADAS

INICIAL
DESPESAS CORRENTES

45

DESPESAS DE CAPITAL

47
48
49
50
51

PREVIDÊNCIA SOCIAL
PESSOAL CIVIL
Aposentadorias
Pensões

Reformas

53

Pensões

55
56
57

ACUMULADO

NO BIMESTRE

ACUMULADO
EM 2013

ACUMULADO
EM 2012

SALDO À
LIQUIDAR

4.363.000,00

4.363.000,00

660.785,08

2.780.723,58

660.785,08

2.780.723,58

4.363.000,00
3.708.000,00

4.363.000,00
3.708.000,00

660.785,08
546.162,24

2.780.723,58
2.286.170,96

660.785,08
546.162,24

2.780.723,58
2.286.170,96

655.000,00

655.000,00

114.622,84

494.552,62

114.622,84

494.552,62

1.582.276,42
Página: 2
1.582.276,42
1.421.829,04
160.447,38

Outros Benefícios Previdenciários
PESSOAL MILITAR

52
54

NO BIMESTRE

ADMINISTRAÇÃO

44
46

ATUALIZADA

Outros Benefícios Previdenciários
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Compensação Previdenciária de Aposentadorias
Compensação Previdenciária de Pensões

58

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

59

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4.363.000,00

4.363.000,00

660.785,08

2.780.723,58

660.785,08

2.780.723,58

60

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

-4.093.000,00

-4.093.000,00

-660.785,08

-2.780.723,58

-618.419,21

-2.618.668,99

1.582.276,42
147.916,86

-1.474.331,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Exercício de 2013

LRF, Art. 53, Inciso II

SALDOS DAS DISPONIBILIDADES
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

64
65
66
67
68
69
70
71

INVESTIMENTOS
RECEITAS

ORÇAMENTÁRIAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR

36
37
38

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS FISCAIS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

39
40

INVERSÕES FINANCEIRAS
Concessão de Empréstimos

41
42
43

Aquisição de Título de Capital já Integralizado
Demais Inversões Financeiras
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

44
45

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

46
47
48

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS
RESULTADO PRIMÁRIO

ACUMULADO
EM 2012

317.878.412,46
163.672.822,46

46.182.661,82
25.642.022,57

181.816.157,36
108.378.685,06

175.889.182,33
97.645.434,50

3.000.000,00
151.205.590,00

420.305,66
20.120.333,59

1.675.102,43
71.762.369,87

2.045.682,54
76.198.065,29

314.878.412,46
48.526.750,00
47.726.750,00

45.762.356,16
1.305.547,88
1.162.391,27

180.141.054,93
3.545.914,43
2.989.864,45

173.843.499,79
Página: 1
7.228.525,11
6.743.657,83

800.000,00

143.156,61

556.049,98

484.867,28

47.726.750,00
1.432.000,00

1.162.391,27

2.989.864,45

6.743.657,83

364.037.162,46
-4.687.162,46

46.924.747,43
595.063,07

183.130.919,38
30.377.812,68

180.587.157,62
25.019.989,79

VITO ARDITO LERÁRIO

TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA

SIDERVAN LUIZ ALVES

DOMINGOS GERALDO BOTAN

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

DIRETOR DE FINANÇAS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RG: 2650953

CRC: 249994/O-0

RG: 053244

RG: 16254025-5

SALDO NO BIMESTRE
2013

2012

4.142.778,17

147.916,86

162.054,59

147.916,86

ORÇAMENTÁRIAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS

34
35

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ACUMULADO
EM 2013

4° BIMESTRE / 2013

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO SALDO INICIAL
RPPS
DO EXERCÍCIO
62
63

32
33

NO BIMESTRE

Página: 3

Controle de Execuçao Orçamentaria
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

61

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

43

DESPESAS FISCAIS

4° BIMESTRE / 2013
DOTAÇÃO

4° BIMESTRE / 2013

3.980.723,58
4.142.778,17
2.780.723,58
1.362.054,59

VITO ARDITO LERÁRIO

TÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA D'AVILA

SIDERVAN LUIZ ALVES

DOMINGOS GERALDO BOTAN

PREFEITO MUNICIPAL
RG: 2650953

CONTADOR
CRC: 249994/O-0

DIRETOR DE FINANÇAS
RG: 053244

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RG: 16254025-5
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Delegação dos Jori participa
de reunião na Prefeitura
Marcos Vinício Cuba
A Secretaria de Esportes
e Lazer promoveu mais uma
reunião com a delegação que
vai participar dos Jogos Regionais dos Idosos. O encontro ocorreu na segunda-feira
(23), no prédio do Executivo
e os representantes da cidade
foram apresentados, receberam informações e conheceram os professores de cada
modalidade.
A história sobre a bola
“Fura Redes”, do livro “A
Bola e o Goleiro”, de Jorge
Amado, encantou o público.
O secretário de Esportes e
Lazer enfatizou que a delegação pindense é ímpar, porque
existe a união e a equipe é
formidável.
O prefeito de Pindamonhangaba também participou
da reunião com os atletas e

parabenizou a todos por praticarem esportes, pois a atividade física contribui com
a saúde e ele está muito feliz
com a garra destes representantes.

Até o dia 29 de setembro
os nadadores, enxadristas,
praticantes de voleibol, dança de salão, truco, malha,
bocha, buraco, tênis de mesa,
dominó, atletismo, entre ou-

Marcos Vinício Cuba

tros esportes, estarão em
Taubaté, alojados na escola
José Ezequiel de Souza. Serão cinco dias de intensa confraternização, solidariedade,
compreensão e vitórias.
Marcos Vinício Cuba

O ginásio Juca Moreira foi palco para vários jogos

Pinda sedia
competição de vôlei

O prefeito de Pinda participou da reunião com os atletas e os parabenizou

Pinda estreia nos Jogos Regionais dos Idosos
Marco Vinício Cuba
As dançarinas de Pindamonhangaba
estrearam nos Jogos Regionais dos Idosos. As pindenses entraram no ginásio
na quinta-feira (26) com uma apresentação alegre e com muito samba para
encantar o público. A competição está
sendo realizada em Taubaté e segue até
o dia 29.
Os atletas de Pinda estão se dedicando para conquistar bons resultados. No

final da tarde de quinta-feira também
teve jogos de voleibol. A equipe feminina, de 70 anos, venceu São José dos
Campos por 2 x 0 e a de 60 anos enfrentou Taubaté, o placar foi 2 x 0 para a
anfitriã. O time masculino encarou Guaratinguetá.
Célia Bernadete Irineu comenta
que ficou muito feliz com a apresentação da coreografia e que participar
dos Jori é sempre gratificante. A torMarcos Vinício Cuba

A equipe de 70 anos venceu São José dos Campos

cida pindense também está marcando
presença nos locais de competição,
motivando e dando apoio aos representantes do município.
Nesta sexta-feira (27) há diversos
jogos, a partir das 8 horas. Os torcedores podem ir para um dos seguintes locais: CTI, Centro Comunitário Santa Fé,
Sesc, entre outros. A programação completa está no site oficial da competição
www.jori.taubate.sp.gov.br.
Marcos Vinício Cuba

As frenéticas foram lembradas pelas pindenses

Marcos Vinício Cuba
Pindamonhangaba
está
disputando a competição promovida pela Liga Taubateana
e no sábado (21), foi sede do
evento. Os representantes da
categoria iniciante venceram
os três jogos e a categoria mirim também jogou. As partidas foram nas quadras do
Alto Tabaú e Juca Moreira.
Estão participando atletas de São José dos Campos, Taubaté, Ubatuba,
Jambeiro, Caçapava e Pindamonhangaba.

Na categoria iniciante os
confrontos foram com Caçapava, Taubaté e São José
dos Campos e os pindenses
fecharam todos os jogos em
2 sets a 0. Já no mirim Pinda
encarou Taubaté e São José
dos Campos, e o placar final
foi 2 sets a 1 para as adversárias.
A próxima etapa da Liga
está marcada para novembro em Jambeiro. Até lá,
as representantes de Pinda
continuarão a fazer treinos
intensos.

Basquete Sub 17 é o
primeiro do grupo
na Liga Paulista
Marcos Vinício Cuba
As equipes de basquete
de Pindamonhangaba estão
suando a camisa no Campeonato da Liga Paulista da
modalidade. A equipe Sub
17, por exemplo, é a líder do
grupo. Já o time Sub 15 está
em 2º lugar na competição e
o adulto em 3º.
No jogo ocorrido no dia
22 de setembro, no ginásio
do “João do Pulo”, o Sub 15
venceu Caraguatatuba, já o
adulto perdeu para os repre-

sentantes da cidade litorânea
por 56 x 54.
Neste final de semana, o
Sub 15 e Adulto entram em
quadra novamente. No sábado (28), os pindenses, categoria adulta, vão encarar
Francisco Morato na casa
dos adversários, e no domingo (29) o Sub 15 enfrenta São
Sebastião. Estas partidas são
válidas pela primeira fase. Os
desafios da próxima fase terão início a partir do dia 5 de
outubro.
www.chessmusings.com

Sábado terá quatro jogos de futsal pelo
Paulista “A-1” no ginásio do Araretama
Marcos Vinício Cuba
As equipes do Grêmio União convidam a população para comparecer no
ginásio Rita Eni Cândido, “Ritoca”, no
Araretama neste sábado (28). Serão realizados mais confrontos pelo Paulista,
série A-1. As categorias Sub 9, 11, 13,
15 e Sub 17 irão enfrentar o Internacio-

nal de Regatas de Santos. O primeiro
jogo está marcado para as 11 horas.
O segundo turno teve início no dia 15
de setembro e Admauro Nunes, responsável pelo projeto social Grêmio União, conta que a categoria Sub 17 terminou em 2º
lugar da chave ‘’E’’ e que todas as equipes
estão lutando para garantir bons resultados.

Nunes salienta que o Sub 17 tem
se saído bem e isso é reflexo do bom
trabalho realizado por Torão, Marcão e
João Vitor.
O Grêmio União conta com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Esportes e Lazer e
demais patrocinadores.

Corrida Ecológica acontece neste domingo
Marcos Vinício Cuba
A Associação Evolução, através
do projeto Corupin - Corredores de
Rua de Pindamonhangaba convida os
admiradores e praticantes do “pedestrianismo” a participar do 8º Desafio
Ecológico. O evento tem como idealizador Maurício Cortez.
A prova acontece neste domingo
(29), a partir das 8 horas. As largadas
serão em frente à escola Dr. João Pedro Cardoso. As inscrições poderão
ser feitas no local, com uma hora de
antecedência.

Haverá premiação com troféus
para os três primeiros colocados de
cada categoria e medalhas para todos que completarem a prova, sendo
crianças e jovens. A competição oferece percursos para atletas de várias
idades, desde os menores até os veteranos. A prova principal masculina
terá 31 km e a feminina 15,5 km.
Os atletas menores de 15 anos não
poderão participar da prova de 5 km
em hipótese alguma; e os menores de
18 anos da prova de 31 km. As categorias serão de acordo com o a idade

completa ou a completar até o dia 31
de dezembro de 2013.
Será observado o Regulamento Técnico da Federação Paulista de
Atletismo para sanar eventuais dúvidas com relação ao Desafio Ecológico.
Todos os atletas deverão fixar seu respectivo número na frente da camiseta.
A organização conta com patrocinadores e apoiadores, mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail
associacaoevolucao2011@bol.com.
br e pelos telefones (12) 99186-6398
ou 99742-3222.

Os interessados podem se inscrever via e-mail

Circuito de Xadrez
no clube Paineiras
A 5ª etapa do XIV Circuito Valeparaibano de
Xadrez será realizada no domingo (29), a partir das
9h30, no Paineiras Country Club de Pindamonhangaba. As categorias participantes serão absoluto,
feminino e sub 18. As inscrições podem ser feitas até
sábado (28), às 14 horas, enviando nome completo,
data de nascimento e clube que representa para o
e-mail avpx.avpx@hotmail.com. Taxa de R$10,00
deverá ser paga no dia do torneio.
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X Chupa Cabra

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Morcegão

Assim como o primeiro jogo entre Areião e Sapopemba, partida de volta terá duelo de estrelas do futebol
Odirley Pereira

Meia Chupa Cabra

Volante Morcegão

ODIRLEY PEREIRA
O volante Morcegão, do
Areião, terá a difícil missão
de marcar o meia atacante Chupa Cabra, do Sapopemba, no domingo (29), às
10h30, no Azeredo, pelo jogo
de volta das semiﬁnais da
Primeira Divisão. Ao primeiro confronto terminou empatado em 2 a 2 – resultado
que manteve a vantagem do
empate para a equipe de Moreira César – atual campeão
da competição.
Além de marcar Chupa
Cabra, Morcegão terá que
ajudar na alimentação do
ataque, para que a bola chegue com mais facilidade para
André Isalra e Ari. “Vai ser
muito difícil. O técnico Goga
pediu para fazermos marcação por zona, porém o Sapo-

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Entre Ponei e Chupa
Cabra, Morcegão tenta
alcançar a bola para
armar contra ataque para
o Areião

pemba é muito equilibrado
e tem jogadores perigosos.
Uma ‘piscada’ na frente do
Chupa Cabra pode ser letal,
porque ele deixa os atacantes
em condições claras de gol”.
Além de Morcegão, Goga
vai apostar na qualidade de
Ari e de Doguinho para vencer a partida e reverter a vantagem.
Do outro lado, o treinador
Vicente deve manter a mesma base, com defesa sólida e
meio e ataque articulados –
valorizando o toque de bola.

“Jogaremos em casa, teremos o apoio da torcida e o
Areião vai precisar sair para
o jogo. Temos que ter paciência e colocar a ‘bola no chão’
que o gol vai sair”, comentou
Chupa Cabra.
Para Patrick, além de valorizar o toque de bola, o Sapopemba deve caprichar no último
passe. “No jogo de ida a bola
chegou poucas vezes na área.
Mas agora, com casa cheia e
incentivo dos torcedores, o ataque será melhor alimentado e
vamos à ﬁnal”, ﬁnalizou.

Renner.
VENHA TRABALHAR NA

Se você é apaixonado por pessoas, gosta de moda e quer crescer em uma
das maiores redes de varejo do Brasil, venha trabalhar conosco. Veja as
oportunidades abaixo para trabalhar na loja do Pátio Pinda Shopping:

Assistente de Produtos
Financeiros
Ensino Médio completo

Assistente de Vendas
Ensino Médio completo

Auxiliar de Estoque
Ensino Fundamental completo

Tesoureiro
Ensino Médio completo

Caixa
Ensino Médio completo

Auxiliar de Expedição
e Armazenagem
Ensino Fundamental completo

Representante de Visual
Merchandising RVM
Ensino Médio completo

Costureira
Ensino Fundamental completo

Auxiliar de Loja
Ensino Médio incompleto

Fiscal de Loja
Ensino Fundamental completo

Pessoas com deficiência são bem-vindas em nossa equipe.
Para todas as oportunidades, as vagas são para ambos os sexos.

Os interessados devem entregar currículo
no dia 30 de setembro ou 1º de outubro
de 2013, das 08h30min às 17h - PAT Portal de Atendimento ao Trabalhador Av. Albuquerque Lins, 138, São Benedito,
Pindamonhangaba.

Com Juciê no alambrado
e sem Rick, 100 Nome
aposta em DUMBÃO
ODIRLEY PEREIRA
Jogo está marcado para domingo (29), às 10h30,
no Jardim Regina
O resultado da partida de ida das semiﬁnais da
Primeira Divisão foi bom
para o 100 Nome, que venceu por 2 a 1 o A Mil Por
Hora, e agora joga pelo
empate. Entretanto, o artilheiro e destaque da equipe, Rick, está suspenso, assim como o técnico Juciê
– que deverá, mesmo assim, comandar a equipe do
lado de fora, pelo alambrado.
Em seu lugar, à beira do
campo, ﬁcará o presidente
Valdir – que deve manter a
mesma base, apostando na
força do atacante Dri, e dos
meias Marquinhos e Nil.
Valdir, não relevou, mas
adiantou à Tribuna do Norte, que o time do bairro das
Campinas terá novidades.
“Preparamos algo muito
especial, que deixamos para a hora do jogo”.
Juciê disse que deverá usar o atacante Lucas
Dumbão no lugar de Rick.

Odirley Pereira

Atacante Dumbão
Odirley Pereira

Cabral técnico do
A Mil Por Hora

“Não vamos mudar a forma
de jogar, só vamos colocar o
Dumbão, que joga um pouco mais recuado e isso também deve ajudar no primeiro combate”.
CABRAL CONFIA NA
FORÇA DA TORCIDA
Pelo A Mil Por Hora, o
treinador Cabral lamentou o
resultado do primeiro jogo,
mas está conﬁante na classiﬁcação. “Teremos o apoio
da nossa torcida e vamos
para cima”.
Cabral deve apostar na
habilidade de Claudinho
Luzes e no oportunismo de
César, além da elasticidade
e bom posicionamento do
goleiro Willian Pesadelo.
Outro destaque da equipe é o volante Meleca. Peça fundamental no esquema
de jogo, o meia tem função
de marcar e atacar. Volante moderno, Melecão – como é chamado – vai ao ataque, é trombador, duro na
marcação e arrisca chutes de
fora da área. De acordo com
Cabral, trata-se de um atleta
polivalente.

André promete levar Jardim
Resende às ﬁnais do 35
Para uma equipe
com pouco tempo de
entrosamento, até que
vitória por 3 a 1 do Jardim Resende sobre o
Terra dos Ipês no último domingo mostra
que o time pode brigar
pelo título. Com gols
de Flavio, Plínio e Joedson a tendência é de
melhora em todos os
setores. O técnico André analisou: “espero
um campeonato equilibrado e o primeiro ob-

jetivo é classiﬁcar. Depois lutaremos para
chegar à ﬁnal e sermos
campeões, respeitando
os adversários.
A primeira rodada
teve duas goleadas: Estrela 5 a 0 no Independente e Fluminense 4 a
0 no Bandeirante; a vitória do Cidade Nova
por 1 a 0 sobre a Aﬁzp e
três empates, com destaque para Ferroviária
e Bela Vista, que ﬁcaram no 1 a 1.

Israel Dias

Técnico André do Jd Resende

