Maria Fernanda Munhoz

Festa leva brincadeiras e
diversão às crianças

Fórum de
Educação
começa
quinta-feira

A Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu eventos em comemoração ao Dia das Crianças no último final de semana. As atividades, realizadas no Araretama e no Bosque da Princesa, reuniram
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milhares de pessoas.
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Dezenas de parentes e amigos de Bully compareceram à inauguração da praça

Moradores do Azeredo recebem praça
Os moradores do loteamento Azeredo, no Distrito de
Moreira César, comemoraram a entrega da praça "Nilson de Oliveira Junior - Bully",

Missa integra
programação do
“Outubro Rosa”

no sábado (12). Familiares e
amigos de Bully, falecido em
junho deste ano, se emocionaram com a homenagem. O
prefeito de Pindamonhanga-

ba disse que os jovens devem
seguir o exemplo de Bully, um
rapaz íntegro e que deixou
saudades em todos.

PÁGINA 3

Prefeitura constrói
escola para 240
alunos no Morumbi
A Prefeitura de Pindamonhangaba está construindo uma nova escola
para 240 alunos no bairro Morumbi. De acordo
com a Secretaria de Educação, as aulas no novo
prédio devem começar
em 2014. A escola dispõe de quatro classes de
aula, salas do setor administrativo, sanitários,
cozinha, pátio e espaço
para jardim.
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André Nascimento

Área externa da escola em fase de construção

Melhor Idade é recepcionada com festa no Bosque
Maria Fernanda Munhoz

As mulheres de Moreira
César podem participar de
uma missa que faz parte da
campanha "Em Outubro Pense Rosa". A celebração acontece na paróquia São Vicente
de Paulo, na terça-feira (15),
às 16 horas.
PÁGINA 9

A 3ª Etapa do Circuito Corridas de Rua será disputada
no período noturno, dia 2 de
novembro. A largada acontece no Centro Esportivo José
Ely Miranda. A segunda etapa
ocorreu no Araretama e os
campeões foram Francisco e
Luciana.

Cidade recebe
espetáculo de
dança
Pindamonhangaba recebeu, no sábado (12), o espetáculo de dança "La Vie em
Rose???", apresentado pela
Cia de Danças de Diadema,
no ginásio da Ferroviária. O
evento faz parte do Circuito
Cultural Paulista e foi trazido
pela Prefeitura, com entrada
gratuita para a população.
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O Bosque da Princesa foi o ponto de encontro para parabenizar os atletas da Melhor Idade de Pindamonhangaba,
que conquistaram o 2º lugar dos Jogos Regionais do Idoso. A turma de coreograﬁa se apresentou e agradou quem
marcou presença no local. Em seguida também participou das brincadeiras em comemoração ao Dia das Crianças.
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PÁGINA 7
previsão do tempo
TERÇA-FEIRA - 15/10
Nublado, pancadas
de chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Veterano do Corinthians comemora 40 anos

15ºC
25ºC

Nublado, pancadas
de chuva
19ºC
23ºC

QUINTA-FEIRA - 17/10
Nublado, pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
24ºC
FONTE:CPTEC INPE

Busto de
Athayde
Marcondes
volta para
local original
PÁGINA 4

Marcos Vinício Cuba

QUARTA-FEIRA - 16/10

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

3ª Etapa do
Circuito Corridas
de Rua será
noturna

O Corinthians de Pinda realizou uma festa no
sábado (12) para comemorar os 40 anos do
veterano - fundado em 11 de outubro de 1973
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Budinha é
destaque no 35

O atacante Budinha, do
Pindense, foi o destaque da
rodada do 35 de Pindamonhangaba, no domingo (13).
Em jogo que terminou empatado em 2 a 2 contra o Castolira, o centroavante marcou
duas vezes, sendo a primeira
com um drible desconcertante e uma ‘bomba’.
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Editorial

Entidades assistenciais participam de audiência pública
Cintia Camargo

De Pinda a Frankfurt
O Brasil conseguiu dar um passo muito importante para o cenário literário e cultural do país,
após encerrar sua participação, como convidado,
na Feira do Livro de Frankturf, na Alemanha, no
domingo (13).
Mesmo com números discretos de venda de livros no país, o Brasil se destaca pela qualidade dos
escritores, variedade e riqueza das obras. Ainda que
a língua portuguesa não seja o inglês ou espanhol
para difundir ainda mais seu alcance e potencial, o
Brasil não deixa a desejar quando o assunto são as
características literárias.
Pode também haver críticas quanto ao volume
de publicações e o aparecimento de novos artistas,
porém no conteúdo dos livros em nada perde nossa
literatura.
Com 168 editoras e 65 autores no maior evento
editorial do mundo, o Brasil investiu R$ 18,46 milhões para organizar ações culturais na Alemanha.
Nomes de personalidades como João Ubaldo
Ribeiro e Ignácio Loyola Brandão estiveram entre
os destaques brasileiros, além de escritores menos
rotulados, contudo, em alta no mercado nacional e
internacional, como Paulo Lins e Daniel Galera.
Para a presidente da Câmara Brasileira do Livro,
Karine Pansa, “devemos, como brasileiros, comemorar o aumento de vendas de direitos autorais
para o exterior, de R$ 1,1 milhão, em 2010, para R$
2,6 milhões, em 2012”.
Durante a entrevista concedida em meio ao
evento de Frankfurt, Karine enalteceu as atividades
comerciais e sociais ligadas ao tema. Para ela, as
academias de letras são fundamentais para o fomento à leitura e o despertar de novos autores.
Na última semana, aliás, também se comemorou o Sesquicentenário de José Athayde Marcondes, um dos maiores nomes da história de
Pindamonhangaba – precisamente da literatura.
Diversas ações foram realizadas para homenagear o patrimônio que Athayde Marcondes representa para a região. Dentre os eventos, uma sessão
solene conjunta da Câmara de Vereadores e da
Academia Pindamonhangabense de Letras, no museu, que culminou com uma homenagem ao escritor
e acadêmico Altair Fernandes, jornalista deste centenário periódico.
Assim como Frankfurt, Nova Iorque, Londres,
São Paulo ou com a já popular e respeitada Flip
- Feira Literária Internacional de Paraty, Pindamonhangaba não ﬁca atrás. Temos ótimos exemplos
literários. Se a diferença das publicações nacionais
para as do exterior são números de autores, podemos cravar, com certeza, que estamos muito bem
nesse setor. Nossos nomes, em nada decepcionam;
e se o assunto é volume de publicação, venda ou
leitura, a questão é meramente proporcional. E viva
nossos nomes, nossa literatura e nossa história.

Datas Comemorativas
Veja as datas que se comemoram hoje,
15 de outubro, e nos próximos dias
15/10 – Dia do Professor, Dia da Educação Nacional, Dia do Educador
Ambiental, Dia de Santa Tereza.
16/10 - Dia Mundial da Alimentação, Dia da Ciência e da Tecnologia,
Dia de São Geraldo Magela, Dia do Comerciário, Dia do Pão, Dia da
Merendeira, Dia do Anestesista, Dia do Instrutor de Autoescola.
17/10 - Dia da Vacinação, Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira, Dia
do Eletricista, Dia do Proﬁssional da Propaganda, Dia de São Florentino, Dia Internacional da Eliminação da Pobreza.

As entidades assistenciais
de Pindamonhangaba participaram de uma audiência pública no dia 10 de outubro. A ação
ocorreu no auditório da Prefeitura e na ocasião os representantes de cada instituição
puderam apresentar o trabalho
que realizam aos membros do

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e aos demais.
A presidente do CMAS, Carmem Silvia de Paula Alves, conta
que a audiência foi interessante
porque muitas entidades não se
conheciam e puderam saber o
trabalho que as outras fazem. O
interessante é conhecer todas para

poder aprimorar o Suas - Sistema
Único de Assistência Social e a integração é muito importante.
Carmem cita que a audiência
está prevista em lei e diz que
o trabalho foi muito produtivo. “Trabalho há 16 anos
com assistência social e todas as entidades têm dificul-

Encerramento da Festa da Padroeira
No último sábado (12), a 26ª
Festa de Nossa Senhora Aparecida
foi encerrada com muita devoção e
fé. O dia da Padroeira iniciou com
a alvorada festiva às 6 da manhã,
seguida por celebrações em diversos horários, inclusive, com uma
missa das crianças, também alusiva à data.
A comunidade dos bairros Parque São Domingos, Vila Prado,
São Sebastião e Santa Tereza,
organizadora do evento, também
orou e participou na celebração,
cuja intenção foi a união de todos.
Às 17 horas, houve procissão em
louvor à santa, seguida de missa
festiva celebrada pelo bispo da
Diocese de Taubaté, Dom Carmo

Maria Fernanda Munhoz

João Rhoden.
Todos os dias a população também pôde participar da quermesse

com comes e bebes. Toda a renda
será revertida para a construção do
Centro de Catequese da comunidade.

Festa de São Judas Tadeu no Bosque
Entre os dias 18 e 28 de outubro, o Lar São Judas Tadeu realiza
a trigésima edição da tradicional
Festa de São Judas Tadeu. Além
da parte religiosa, com novena e
missas diárias, a parte social contará com shows e barracas somente
aos ﬁnais de semana.
A praça de alimentação terá

barracas de panzeroti, yakissoba,
massas, sanduíches, truta, churrasco, pastel, doces etc.
Missas temáticas
Com o tema “Família como
princípio de transformação da sociedade e do mundo”, na sexta-feira (18), a missa será direcionada
à família. No sábado (19), a missa

será das crianças.
Nos dias 20 e 26, haverá celebração sertaneja e no dia 25 o tema
será Saúde e, por ﬁm, dia 27, missa
afro.
No dia 28, encerramento da
festa, com procissão solene às
18h30, seguida de santa missa.

Divulgação

faixa de pedestres na porta da escola tenha pintura reforçada e que
agentes de trânsito acompanhem

a entrada e saída. A ﬁnalização do
projeto será uma blitz na frente da
escola, em novembro.

Semana da Criança é marcada por atividades
Divulgação

EXPEDIENTE - TRIBUNA DO NORTE FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte
CNPJ: 50455237/0001-35
Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO:
Antônio Aziz Boulos
CHEFE DE EDIÇÃO:
Odirley Pereira - Mtb 48.651
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

Paróquia
celebra Mãe
Rainha
A Paróquia NS Assunção vai
realizar de 17 a 20 de outubro a
festa em louvor à Mãe Rainha de
Schenstatt. A missa de abertura
será celebrada na quinta-feira (17),
às 19 horas, pelo padre Vitor Hugo
Porto. Na sexta-feira (18) e sábado (19), a missa também será às
19 horas. No domingo (20), haverá missas às 7, 9h30, 18 horas e
a missa solene de encerramento
às 19h30. Todos os dias haverá
quermesse com barracas de salgados, comes e bebes e bingo no
pátio da festa em frente à igreja de
São Benedito.
Divulgação

Escola municipal faz projeto sobre o trânsito
A escola municipal Dr. André
Franco Montoro, no Crispim, está
realizando o projeto “Criança Segura no Trânsito” com os alunos
dos 4º anos. Integrando a programação, foram realizadas diversas
atividades, como palestra e prática
de trânsito em minicidade, com Edutran (seção de Educação no Trânsito, do Departamento de Trânsito da
Prefeitura), mural de notícias sobre o
trânsito do município, entrevistas, galeria do trânsito ontem e hoje, vídeos
educativos e pesquisas, entre outras.
O objetivo é a conscientização dos
estudantes e seus familiares, pois a
escola localiza-se em uma avenida
movimentada. Os alunos tiveram,
ainda, a iniciativa de solicitar que a

dades, mas juntos poderemos resolver”.
A presidente também convida a população para comparecer às reuniões do CMAS,
que são todas as segundas-feiras de cada mês e acontecem, às 17 horas, no Cias,
próximo à Prefeitura.
Demétrio Cabral Júnior
trabalha no Lar da Criança
Irmã Júlia e disse que gostou
desta audiência. É importante
que cada um saiba o que o
outro faz, porque existe uma
rede de assistência social, e
para ela funcionar é essencial
todos se conhecerem. “Achei
muito interessante uma questão colocada por uma pessoa
da ‘Casa da Amizade’, porque
eles são voluntários e também
contribuem com uma mensalidade para manter o trabalho,
achei isso fabuloso”.

A escola municipal Arthur de Andrade, no Cidade Nova, realizou a Semana da
Criança, com gincanas, brincadeiras e concursos, encerrando com um desﬁle da
Primavera. O evento teve a participação dos alunos, funcionários e comunidade
e foi realizado com grande sucesso. A gestora da unidade parabeniza a todos os
participantes.

Oﬁcina de
teatro de rua

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Cultura, realiza, no sábado (19)
e domingo (20), a oﬁcina gratuita
“Trabalho Corporal para o Ator do
Teatro de Rua”, com Elizete Gomes, na Academia Performance /
Escola de Dança Gorette Von Gal.
As inscrições já estão abertas e a
oﬁcina é somente para artistas de
Pinda. As vagas são limitadas. As
inscrições podem ser feitas por e-mail no cultura.pindamonhangaba@hotmail.com ou pessoalmente
no Departamento de Cultura, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas, na rua Dr. Campos Sales,
530 (ao lado dos Correios - próximo à praça São Benedito).

Brinquedoteca
nas
bibliotecas
Durante o Mês da Criança, as

bibliotecas públicas municipais recebem a equipe da Brinquedoteca,
com atividades para alunos de escolas públicas e particulares. Na
quarta-feira (16), a Brinquedoteca
estará, de manhã, na biblioteca
do Sesi e, à tarde, na biblioteca
do Castolira, com os alunos das
escolas municipais João Fleury e
Abdias Júnior. Para encerrar, na
quinta-feira (17), a biblioteca de
Moreira César receberá a Brinquedoteca de manhã e a biblioteca da
Vila São Benedito, à tarde, com os
alunos do Projeto Jataí e da escola
municipal Seraﬁm Ferreira. A Brinquedoteca já esteve nas bibliotecas do Araretama e Vereador Rômulo Campos D´Arace, no Bosque.
Mais de 200 crianças estão sendo
beneﬁciadas com essa ação.
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Emoção marca entrega da praça
Nilson ‘Bully’ no Jardim Azeredo
Cintia Camargo
Denominada de “Nilson
de Oliveira Junior – Bully”,
a praça no Jardim Azeredo
recebeu a presença de muitos
munícipes que conheciam
o homenageado e quiseram
participar da inauguração,
que ocorreu no último sábado (12).
A inauguração contou
com a presença dos pais,
familiares e amigos do
homenageado, que muito
emocionados
lembraram
de como de como Nilson
de Oliveira Junior era um
rapaz íntegro e muito companheiro. Bully faleceu em
junho deste ano.
O prefeito também disse
o quanto especial foi a homenagem e espera que outros
jovens sigam o exemplo de
Bully, um rapaz que deixou

O novo espaço serve de lazer aos moradores

Familiares e amigos se emocionaram ao lembrar o homenageado

saudades em todos que o conheceram.
“Essa homenagem é justa,

principalmente porque nesta
praça vão ser realizados momentos de integração entre a

população do Jardim Azeredo”, salientou o prefeito.
A denominação do local

Escola do Morumbi vai atender 240 alunos
Maria Fernanda Munhoz
Em breve, as crianças do
bairro Morumbi terão uma
nova escola municipal. As
obras estão adiantadas, com
mais de 55% da construção
executada, de acordo com informações da Secretaria de
Obras da Prefeitura, por meio
do Departamento Técnico
Administrativo. Segundo a
Secretaria de Educação, uma
média de 240 alunos do bairro
Morumbi serão atendidos, nos
períodos da manhã e tarde.
A escola está sendo construída na entrada do bairro,
com aproximadamente 750m²
de área, contendo quatro salas
de aula, salas da parte administrativa, sanitários, cozinha, pátio e espaço para jardim. O investimento da Prefeitura nessa
obra é de R$ 815.670,47.
A previsão da Secretaria
de Educação é iniciar as aulas
no novo prédio já no próxi-

André Nascimento

André Nascimento

André Nascimento

foi determinada pelo Projeto
de Lei Ordinária – 90/2013,
de autoria do vereador professor Eric Fabiano Sartorato
de Oliveira e teve a subscrição do vereador José Carlos
Gomes Cal.

Com um investimento
de R$ 210.343,52, as obras
da praça no Jardim Azeredo foram executadas de 22
de maio a 23 de agosto deste ano com 3 mil m2 de área
construída.

Tenda do ‘Nosso Bairro’
terá atendimento
do Bolsa Família
Daniela Gonçalves
O projeto Nosso Bairro,
além de oferecer oficinas
profissionalizantes aos munícipes, neste sábado (19),
disponibilizará sua estrutura
para atendimento social do
Bolsa Família.
O recadastramento visa

atender as famílias que recebem os benefícios do programa do Governo Federal.
O atendimento será das 8 às
17 horas, com a equipe da Promoção Social Bolsa Família.
O projeto Nosso Bairro
acontece na avenida Alemanha, 28 – bairro do Pasin .

André Nascimento

As obras da escola estão adiantadas e a previsão de início das aulas é 2014

mo ano letivo. Com essa escola, Pindamonhangaba terá
60 unidades educacionais no

município, entre creches, escolas de ensino fundamental
e salas descentralizadas. Atu-

almente, mais de 12 mil alunos são atendidos pela Rede
Municipal de Educação.
As famílias serão atendidas pela equipe da Prefeitura

Campanha de combate à sífilis
Ribeirão Grande recebe
é realizada no município
sinalização turística

Marcos Vinício Cuba
Pindamonhangaba iniciou
uma campanha de combate à

sífilis neste mês, no entanto,
é possível fazer os exames
para detectar esta DST o ano

Manchas nas palmas das mãos podem ser sífilis

Divulgação

inteiro. Este trabalho tem o
objetivo de fazer com que
as pessoas procurem o setor
de infectologia, instalado no
Centro de Especialidades
Médicas, ou o Laboratório
de Análises, pois quando a
sífilis é detectada no início o
tratamento é mais rápido.
Os interessados em participar da campanha podem ir
ao laboratório ou à infectologia de segunda a sexta-feira,

das 7 às 16 horas. Basta levar
o cartão SUS e o RG. O resultado fica pronto em menos de
15 dias. Em caso de diagnóstico positivo, o paciente é encaminhado para o tratamento
com médico especialista.
A sífilis é uma doença que
possui três estágios e os problemas causados por ela são
gradativos, podendo até levar
à morte, caso não seja detectada e tratada corretamente.

Daniela Gonçalves
O núcleo do Ribeirão
Grande recebeu placas de
sinalização turística para
identificar os atrativos gastronômicos e de hotelaria da
região.
A região contempla 10
empreendimentos no ramo
da gastronomia, dois turístico, um rural e outro religioso místico, além de pousadas que atendem romeiros

que passam pela localidade.
Como o apoio da Fazenda
Santa Helena, uma das placas
foi instalada dentro da mesma e outras serão colocada
para indicar os demais empreendimentos.
Futuramente, a região do
núcleo do Piracuama também receberá identificação
turística. As placas foram
instaladas pela equipe do Departamento de Trânsito.

Marcos Vinício Cuba

Preservativos são distribuidos nos postos de saúde

Divulgação

O trabalho vai orientar os turistas
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Sessão solene conjunta Câmara/APL integrou
programação de homenagem a Athayde Marcondes
Portal R3/ Luis Cláudio Antunes

Publicitário José Luiz Gândara (neto de Athayde Marcondes); jornalista e membro da APL, Altair Fernandes;
vereador José Carlos Gomes (autor do decreto concedendo a honraria), e o presidente da APL, Alberto Santiago

Realizada na noite do
último dia 10, na sede
do Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina, a
sessão solene conjunta
entre a APL – Academia
Pindamonhangabense de
Letras e a Câmara de Vereadores. Comemorativa
ao sesquicentenário do
nascimento do historiador
e escritor Athayde Marcondes, nascido a 11 de

outubro de 1863, a sessão constou de palestra
alusiva ao homenageado,
pelo seu neto, o publicitário José Luiz Gândara,
e entrega do Diploma de
Mérito ao jornalista, cadeira nº 20 da APL, Altair
Fernandes Carvalho. A
honraria foi concedida ao
jornalista conforme o Decreto Legislativo 03/2013,
requerimento 2.243/2013,
ambos de autoria do ve-

reador José Carlos Gomes Cal, “pela sua importante contribuição na
divulgação da história
de
Pindamonhangaba,
enaltecendo seus personagens, com destaque
para o grande historiador
e jornalista Athayde Marcondes”.
Palestra e
honraria
A solenidade teve início
com a composição da mesa,

Portal R3/ Luis Cláudio Antunes

José Luiz Gândara relembrou a vida e a obra
de seu avô Athayde Marcondes

com o presidente da APL,
Alberto Marcondes Santiago; vereador José Carlos
Gomes Cal (representando
o presidente da Câmara, Ricardo Piorino); diretor do
Departamento de Patrimônio Histórico, representando o prefeito da cidade.
O primeiro pronunciamento foi o de José Luiz
Gândara. Com o recurso da
exibição de slides e tendo
como declamador de sonePortal R3/ Luis Cláudio Antunes

A solenidade foi apresentada pela acadêmica Rhosana Dalle

Portal R3/ Luis Cláudio Antunes

Representante da OAB-Pinda, dr. Paulo de Andrade, e
o jornalista homenageado, Altair Fernandes Carvalho

tos de Athayde na plateia, o
intérprete Mateus Correa, o
palestrante contou um pouco da vida do avô, que se
destacou nas inúmeras áreas em que atuou. José Luiz
lembrou não só o Athayde
historiador, poeta, músico,
jornalista etc., mas a vinda de seu avô para Pinda;
o primeiro casamento, com
Maria José; a vida com a segunda companheira, professora Gabriella de Athayde
Marcondes e os filhos; algumas de suas obras, incluindo uma inédita de música,
e sua partida para o mundo
espiritual.
Prosseguindo, o vereador José Carlos Gomes falou ao público sobre o motivo da concessão da honraria
ao jornalista da Tribuna do
Norte, autor da editoria de
história do munícipio, Altair Fernandes. A apresentação do homenageado ao
público coube à acadêmica
Rhosana Dalle. Após a fala
da apresentadora do evento,
Altair complementou com
alguns dados históricos re-

ferentes à Tribuna do Norte,
o seu início e suas atividades no jornal, e agradeceu
pela honraria recebida.
O encerramento coube
ao diretor de Patrimônio
Histórico, que cumprimentou José Gândara pela palestra e o jornalista pela homenagem recebida.
A sessão solene contou
com a presença de autoridades locais; diretor de
Educação e Cultura (representando a Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo); dr. Paulo de Andrade
(representando o presidente
da OAB-Pindamonhangaba); membros da Academia Pindamonhangabense
de Letras; coronel Ubiratan Athayde Marcondes,
capitão Ubiratan Athayde
Marcondes Filho; demais
familiares de Athayde Marcondes, e familiares de
Altair Fernandes. Durante a realização do evento,
destaque para a animação
musical do Sexteto Dom
Bosco, regido pelo maestro
William Anaia Bonafé.

Busto é recolocado em local original
Cintia Camargo
Na última sexta-feira
outros eventos foram realizados como parte das
comemorações do Sesquicentenário de José Athayde
Marcondes
(1863-2013),
entre os quais a recolocação
do busto do escritor, historiador, músico, poeta, político e jornalista em seu lu-

gar de origem, agora em um
novo bloco.
Logo no início da manhã, familiares e convidados
também se reuniram em uma
missa solene em intenção da
alma do homenageado, no
Santuário Mariano Diocesano - Igreja Matriz - e ainda
fizeram uma visita ao túmulo
da família de Athayde Mar-

condes, no cemitério de Pindamonhangaba, onde depositaram flores.
Em cerimônia realizada
na manhã de sexta-feira (11),
na praça Monsenhor Marcondes, data em que se comemorou o sesquicentenário
de nascimento de Athayde,
a atual administração municipal realizou a recolocação
André Nasicimento

Familiares do homenageado agradeceram à Prefeitura pela homenagem prestada

do busto em seu local de origem.
A reinauguração marcou
o fim das comemorações do
sesquicentenário do escritor;
o busto foi restaurado e uma
nova base foi construída para
abrigá-lo. O local é o ponto
original da obra, quando foi
inaugurada em dezembro de
1963, área próxima à cascata
e o coreto de shows. Dentro

da base do busto, foi colocada uma espécie de ‘cápsula
do tempo’, onde foram guardados para eternidade jornais
e até um pendrive com um
pouco da história de Athayde
Marcondes.
O concerto de apresentação da Corporação Musical
Euterpe encerrou as comemorações.
Um pouco de história -

No ano de 1963 foi inaugurado pela primeira vez o busto
de Athayde Marcondes, colocado no alto de um bloco
granítico, artisticamente polido na sua parte fronteiriça.
Em 1972 houve uma remodelação na praça Monsenhor
Marcondes, e o monumento em memória de Athayde
Marcondes tinha passado a
ocupar outro local.
André Nasicimento

A recolocação do busto no local de origem foi um dos eventos que contaram
com a presença de familiares de Athayde Marcondes

Tribuna do Norte
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João Waine

O pastor Pedro organizou a festa para a garotada no
antigo posto de gasolina do bairro
João Waine

No residencial Nova Esperança a festa foi da Igreja
Missão Evangélica Mundial

Igrejas do Araretama
promovem festas
para a criançada
As igrejas evangélicas do
Araretama prepararam várias
festas para comemorar o Dia
das Crianças com as famílias
dos ﬁéis.
No sábado (12), vários
eventos promovidos por es-

sas igrejas movimentaram o
bairro. Brinquedos inﬂáveis,
pula-pula, piscina de bolinhas, distribuição de lanches
e algodão doce, além de muita música, foram os destaques em todos os eventos.
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Adultos e crianças
em diversão conjunta
ANA CAMILA CAMPOS
No último sábado (12),
eventos comemorativos ao
Dia das Crianças foram realizados em diversos pontos da cidade. Mas quem
disse que foram só os pequenos que entraram na
brincadeira?
Um Campeonato de Rolimã e de Taco reuniu adultos
e crianças na rua Luiz Itálico
Bocco, no bairro Parque das
Nações, que se divertiram
brincando como nos velhos
tempos.
Um dos idealizadores
do evento, Luiz Claudio da
Costa, conta que essa foi
a segunda edição. “A primeira vez que pensamos
em realizar algo assim foi
em 2011, foi como parte da
programação da Semana do
Folclore. Mas o objetivo
continua o mesmo, mostrar para as crianças como
se brincava antigamente”,
comenta.
A novidade deste ano
foi a utilização do “drift
trike”, um triciclo feito especialmente para descer ladeiras e realizar manobras.
No desafio do rolimã, os
prêmios foram para a melhor manobra, carro original e carro mais veloz. Na
disputa de taco, foi premiada a melhor dupla, composta por um adulto e uma
criança.
Gabriela Mendonça é
mãe de três crianças: Eros,
Mistério da Mata e Odara.
Ela conta que ﬁcou sabendo

Ana Camila Campos

do evento por meio das redes sociais e decidiu levar
os filhos. “As crianças de
hoje ficam presas à tecnologia. Achei super legal a
iniciativa do evento, pois
resgata valores, fazendo
a família participar junto
com as crianças. Além disso, era por meio das brincadeiras de infância que nós
aprendíamos a respeitar as
regras e respeitar as pessoas”, enfatiza.

Ana Camila Campos

As atividades
oferecidas no
Parque das Nações
atraíram a atenção
de crianças, jovens
e adultos. Os
mais experientes
aproveitaram
para se lembrar
da infância e
brincar ao lado das
crianças

Ana Camila Campos

Etec abre inscrições para vestibulinho de cursos técnicos gratuitos
Cidade oferece 800 vagas em oito cursos, além do Ensino Médio. A novidade é o curso técnico de Ensino a Distância, com aulas semanais ou bissemanais
AIANDRA ALVES MARIANO
Estão abertas as inscrições
do processo seletivo da Etec Escola Técnica Estadual de Pindamonhangaba para o 1º semestre de 2014. O período começou
no dia 1º de outubro e segue até
o dia 24 deste mês. O valor da
taxa é de R$ 25.
Ao todo, são oferecidas 800
vagas em quatro modalidades de
cursos: Ensino Médio, Ensino
Técnico Integrado ao Ensino Médio, Ensino Técnico e Ensino a
Distância (semipresencial).
Na Etec João Gomes de Araújo,
as vagas são para o Ensino Médio (80
vagas); Logística integrado ao Ensino Médio (40 vagas); Mecânica inte-

Na cidade, também são ofere- Distrito de Moreira César; e os
grado ao Ensino Médio (40 vagas);
Administração (80 vagas), Cozinha cidos os cursos de Administração cursos de Comércio (40 vagas) e
(Gastronomia – 40 vagas), Informáti- (40 vagas) e Contabilidade (40 Logística (40 vagas) para a Exca (120 vagas), Mecânica (80 vagas), vagas) para a Extensão da Etec tensão na EE Alzira Franco, no
Nutrição e Dietética (40 vagas) e Ser- na EE Prof. Rubens Zamith, no Alto do Cardoso.
Arquivo TN
Para concorviços Jurídicos (40
rer
a uma das
vagas).
vagas do vestiNa unidade tambulinho para o
bém serão oferecidos
Ensino Médio e
dois novos cursos na
do Ensino Técmodalidade Ensino a
nico
IntegraDistância. O Técnico
do ao Médio, o
em Administração
candidato deve
(40 vagas) terá aulas
ter
concluído
aos sábados e o Téco Ensino Funnico em Comércio
damental
nas
(40 vagas) terá aulas
modalidades reàs quartas e sextas
Os interessados podem ir à Etec para obter informações
gular, na Educafeiras.

ção de Jovens e Adultos (EJA)
ou ter feito o Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).
Os que pretendem fazer o Ensino Técnico precisam ter concluído o Ensino Médio ou estar,
pelo menos, no 2º ano.
No site www.vestibulinhoetec.
com.br os candidatos encontram
todas as informações necessárias
para escolher os cursos e unidades e para efetuar a inscrição. A
conﬁrmação da inscrição será enviada ao candidato, por e-mail,
até dez dias após o pagamento da
tarifa. A prova será feita no dia 1º
de dezembro.

Comissão capacita integrantes do Vale do Paraíba
Divulgação

O evento vai reunir proﬁssionais da cidade e região

Pindamonhangaba recebe nesta terça-feira (15), às
9 horas, o Fórum da CEE Comissão Estadual do Emprego, da Sert - Secretaria
do Emprego e Relações do
Trabalho. O encontro acontece na Faculdade Anhanguera
(avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 3.344).
O objetivo é dar sequência à capacitação iniciada
no primeiro semestre deste
ano. Na ocasião, foram apresentadas aos participantes
noções de políticas públicas
relacionadas ao emprego,
trabalho e renda. Neste segundo momento, os mem-

bros das CMEs - Comissões
Municipais do Emprego irão conhecer os recursos do
governo para implementar
essas políticas em suas
cidades. São aguardados 60
membros das CMEs da região.
Estão previstas as participações do secretário e da diretora do Vale do Paraíba da
Sert, Tadeu Morais e Milena
Guimarães Coelho, respectivamente, e dos representantes
da Fundação Prefeito Faria
Lima (Cepam), Cristina Simonetti e Eliseu Lyra.
“Queremos identificar
as carências e necessidades
de cada município, por isso

é imprescindível a participação de todos os integrantes das CMEs”, afirma o
secretário Morais.
Entre outubro e novembro serão realizados mais
15 encontros de capacitação - Litoral, Vale do Ribeira, Araraquara, Ribeirão
Preto, Campinas, São José
do Rio Preto, Barretos,
Franca, Sorocaba, Piracicaba, Presidente Prudente,
Marília, Araçatuba, Bauru
e na capital paulista. A segunda etapa dos Fóruns da
CME teve início na última
quarta-feira (9) na cidade
de Piraju, em Botucatu.

Comissão Estadual
do Emprego
A CEE foi criada para auxiliar na deﬁnição de políticas que compõem o Sistema
Público de Emprego do Estado de São Paulo. Por meio de
reuniões periódicas, a CEE,
organizada de forma tripartite (poder público, trabalhadores e empregadores), busca
soluções para o desemprego
no Estado de São Paulo.
Para saber mais a respeito
do trabalho realizado pela Comissão Estadual do Emprego no
Estado de São Paulo e de outros
programas da Sert acesse: www.
emprego.sp.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.998 , DE 23 DE SETEMBRO DE 2013.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, necessárias para implantação
de melhorias e duplicação de trecho rodoviário, SPA 092/060.
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 E T A :Art.1º. Ficam declaradas de utilidade pública,
para fins de desapropriação amigável ou judicial, 15 (quinze) áreas para duplicação trecho
rodoviário – SPA 092/060 – do Km 0 ao Km 4
+ 857m , as quais possuem as seguintes medidas e confrontações:
Área 01. Proprietário Adilson Alves Vianna e
s/m Gislene Vanete da Silva Vianna
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
– margem direita da Avenida
“constituida por parte de área desmembrada,
situada nesta cidade, com frente para a Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, antiga Avenida de Ligação Pindamonhangaba – Cidade
Nova, com inicio no ponto denominado “1”, de
coordenadas geográficas N = 7.462.502,193
E = 457.641,902, sendo que a partir deste
ponto segue com azimute 208º 46’ 50” na distancia de 6,00 m ( seis metros ) até encontrar
o ponto denominado “2” confrontando-se com
propriedade de Alexandre Armando D’Aléssio
Edificações e Incorporações Ltda – matrícula nº 34542; deste ponto segue com azimute
296º 49’ 35” na distancia de 40,20 m ( quarenta metros e vinte centímetros ) até encontrar
o ponto denominado “3” confrontando-se com
a área remanescente objeto da matrícula nº
39085 ; deste ponto segue com azimute 28º
46’ 50” na distancia de 5,50 m ( cinco metros e
cinqüenta centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “4” confrontando-se com propriedade de Antonio Carlos Peloggia Pereira, Lídia Costa Pereira, Adercio Pita de Castro, Maria Aparecida Nogueira de Castro; deste ponto
segue com azimute 116º 05’ 43” na distancia
de 40,22 m ( quarenta metros e vinte e dois
centímetros ) até encontrar o ponto “1”, inicial
desta descrição, confrontando com a margem
direita da Avenida Prof. Manoel César Ribeiro,
encerrando a área de 231,38 m2 ( duzentos
e trinta e um metros quadrados e trinta e oito
decímetros quadrados )”. Matrícula nº 39085
do CRIA
Área 02. Proprietário Alexandre Armando
D’Alessio Edificações e Incorporações Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
– margem direita da Avenida
“constituída por parte do terreno designado
por Área “1”, desmembrado de área maior, situada nesta cidade, à margem direita da Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, cadastrada
sob a sigla SE.23.06.01.037.00, com inicio no
ponto denominado “1” , de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7.462.492,084 E
= 457.661,448, sendo que a partir deste ponto
segue com azimute 230º 29’ 12” na distancia
de 6,21 m ( seis metros e vinte e um centímetros ) até encontrar o ponto denominado “2”
confrontando-se com propriedade de Renan
Dias Ribeiro – matrícula nº 34543; deste ponto segue com azimute 296º 27’ 09” na distancia de 19,72 m ( dezenove metros e setenta
e dois centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “3” confrontando-se com a área
remanescente do imóvel objeto da matrícula
nº 34542; deste ponto segue com azimute
28º 46’ 50” na distancia de 6,00m ( seis metros ) até encontrar o ponto denominado “4”
confrontando-se com propriedade de Adilson
Alves Vianna e s/m Gislene Vanete da Silva
Vianna – matrícula nº 39085; deste ponto
segue com azimute 117º 20’ 49” na distancia
de 19,55 m ( dezenove metros e cinqüenta e
cinco centímetros ) até encontrar o ponto “1”,
inicial desta descrição, confrontando-se com
a margem direita da Avenida Prof. º Manoel
César Ribeiro, encerrando a área de 122,06
m2 ( cento e vinte e dois metros quadrados
e seis decímetros quadrados )’. Matrícula nº
34542 do CRIA
Área 03. Proprietário Antonio Carlos Peloggia
Pereira, Lídia Costa Pereira, Adercio Pita de
Castro, Maria Aparecida Nogueira de Castro
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro – margem direita da Avenida
“constituída por parte dos Terrenos Desmembrados “02”, “03”, “04”,”05”, compostos
do imóvel da Matrícula nº 51668, situados
nesta cidade, cadastrados sob as siglas
:SE.23.02.09.011.00, SE.23.02.09.012.02/03/
04/05/06/07/08/09/10/11, SE.23.02.09.013.00,
SE.23.02.09.014.00, respectivamente, com
frente para a Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, com inicio no ponto denominado “1” de
coordenadas geográficas – Sistema UTM N
= 7.462.548,468 E = 457.546,283 no azimute 160º 50’ 41” na distancia de 6,40 m ( seis
metros e quarenta centímetros ) até encontrar
o ponto denominado “2” confrontando com a
Estrada Municipal da Santa Cruz; desse ponto
segue com azimute 199º 30’ 45” na distancia
de 1,00 m ( hum metro ) até encontrar o ponto
denominado “3”confrontando com a Estrada
Municipal da Santa Cruz; deste ponto segue
com azimute 296º 58’ 44” na distancia de
20,00 m ( vinte metros ) até encontrar o ponto denominado “4” ; deste ponto segue com
azimute 292º 23’ 34” na distancia de 9,90 m

( nove metros e noventa centímetros ) até encontrar o ponto denominado “5”; deste ponto
segue com azimute 292º 23’ 40” na distancia
de 7,55 m ( sete metros e cinquenta e cinco
centímetros ) até encontrar o ponto denominado “6” ; deste ponto segue com azimute 294º
10’ 26” na distancia de 12,60 m ( doze metros
e sessenta centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “7”; deste ponto segue com azimute 294º 37’ 54” na distancia de 15,00 m (
quinze metros ) até encontrar o ponto denominado “8”; deste ponto segue com azimute
294º 39’ 3” na distancia de 15,00 m (quinze
metros ) até encontrar o ponto denominado
“9” ; deste ponto segue com azimute 297º 13’
42” na distancia de 15,00 m ( quinze metros )
até encontrar o ponto denominado “10”; deste
ponto segue com azimute 296º 58’ 33” na distancia de 6,10 m ( seis metros e dez centímetros ) até encontrar o ponto denominado “11” ,
confrontando do ponto “3” ao ponto “11” com
as áreas remanescentes das matrículas nºs
54030,54031,54032 e 54033; do ponto “11’
segue com azimute 25º 23’ 29” na distancia
de 8,10 m ( oito metros e dez centímetros ) até
encontrar o ponto denominado “12” confrontando com propriedade de Luiz Darcy Gonçalves e Rosangela Giovanelli Gonçalves ; deste
ponto segue com azimute 116º 46’ 18” na
distancia de 96,70 m (noventa e seis metros
e setenta centímetros ) até encontrar o ponto
“1”, inicial desta descrição, confrontando com
margem direita da Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, encerrando a área de 691,60 m2 (
seiscentos e noventa e um metros quadrados
e sessenta decímetros quadrados )”. Matrículas nºs 54030, 54031,54032,54033 do CRIA
Área 04. Proprietário Auto Posto Lorinho Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
( lado par da Avenida – sentido centro-bairro )
“constituída por parte de um terreno composto
pelas Áreas “A” e “B”, situado nesta cidade,
com frente para a Avenida Prof. Manoel César
Ribeiro, com inicio no ponto denominado “1”,
de coordenadas geográficas – Sistema UTM
N = 7.462.424,383 E = 457.802,228, segue
com azimute 206º 23’ 40” na distancia de 6,24
m ( seis metros e vinte e quatro centímetros
) até encontrar o ponto denominado “2” confrontando-se com propriedade de Pedro da
Silva – matrícula nº 36284; deste ponto segue com azimute 297º 25’ 59” na distancia de
62,00 m ( sessenta e dois metros ) até encontrar o ponto denominado “3” confrontando-se
com a area remanescente do imóvel objeto da
matrícula nº 50074; deste ponto segue com
azimute 26º 23’ 40” na distancia de 5,11 m (
cinco metros e onze centímetros ) até encontrar o ponto denominado “4” confrontando-se
com a área remanescente do imóvel objeto da
matrícula nº 50074; deste ponto segue com
azimute 116º 23’ 40” na distancia de 62,00 m (
sessenta e dois metros ) até encontrar o ponto
“1”, inicial desta descrição, confrontando com
o lado par da Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, encerrando a área de 352,03 m2 ( trezentos e cinqüenta e dois metros quadrados
e três decímetros quadrados ).” Matrícula nº
50074 do CRIA
Área 05. Proprietário Auto Posto Lorinho Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
( lado par da Avenida – sentido centro-bairro )
“constituída por parte de um terreno composto
pelas Áreas “A” e “B”, situado nesta cidade,
com frente para a Avenida Prof. Manoel César
Ribeiro, com inicio no ponto denominado “1”,
de coordenadas geográficas – Sistema UTM
N = 7.462.451,945 E = 457.748,691, segue
com azimute 206º 23’ 40” na distancia de 5,11
m ( cinco metros e onze centímetros ) até encontrar o ponto denominado “2” confrontando-se com a area remanescente do imóvel
objeto da matrícula nº 50074 ; deste ponto
segue com azimute 297º 07’ 55” na distancia
de 69,75 m ( sessenta e nove metros e setenta e cinco centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “3” confrontando-se com a área
remanescente do imóvel objeto da matrícula
nº 50074; deste ponto segue com azimute 33º
06’ 17” na distancia de 5,41 m ( cinco metros
e quarenta e um centímetros ) até encontrar
o ponto denominado “4” confrontando-se com
propriedade de Renan Dias Ribeiro; deste
ponto segue com azimute 117º 22’ 11” na distancia de 69,10 m ( sessenta e nove metros e
dez centímetros ) até encontrar o ponto “1”,
inicial desta descrição, confrontando com o
lado par da Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, encerrando a área de 365,07 m2 ( trezentos e sessenta e cinco metros quadrados
e sete decímetros quadrados ), sobre essa
área há edificação com 169,95 m2 ( cento e
sessenta e nove metros quadrados e noventa
e cinco decímetros quadrados ) de área construída.” Matrícula nº 50074 do CRIA
Área 06. Proprietário José Bento da Silva
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
( lado par da Avenida – sentido centro-bairro )
“composta por parte do terreno designado por
Área 01, constituído pela Área Remanescente
, situado nesta cidade, do lado direito da Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro , cadastrado
sob a sigla : SE.23.06.01.018.00, com inicio no
ponto denominado “1” , de coordenadas geográficas – Sistema UTM : N = 7.462.385,106
E = 457.885,024, sendo que a partir desse
ponto segue com azimute 220º 32’ 07” numa
distancia de 9,14 m ( nove metros e quatorze
centímetros ) até encontrar o ponto denominado “2”, confrontando-se com a Rua Ademir
Honório; deste ponto segue com azimute 303º

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 5.570, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos atletas do Município para participação
de Competições regionais, estaduais, nacionais ou internacionais.
Dr. Vito Ardito Lerario, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos financeiros aos atletas,
de todas as modalidades esportivas, residentes no Município, que venham a participar de
competições regionais, estaduais, nacionais ou internacionais.
Art. 2º Os incentivos financeiros poderão ser concedidos nos valores a seguir:
I- Até 70 (setenta) UFMPs para eventos regionais, estaduais ou nacionais
II- Até 140 (cento e quarenta) UFMPs para eventos internacionais.
Parágrafo único. Os incentivos financeiros somente poderão ser utilizados para custear gastos com inscrição, transporte, alimentação e hospedagem, relativos ao atleta para o evento
esportivo.
Art. 3º Caberá a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer a análise quanto ao evento, a
representação do Município e a disponibilidade orçamentária para a concessão do incentivo
de que trata o art. 1º desta Lei.
Art. 4º Caberá ao atleta requerer o auxílio, informando descrição detalhada do evento no qual
participará, constando data, local e os valores necessários para participação.
Parágrafo único. A prestação de contas do valor recebido dar-se-á mediante apresentação
de notas fiscais das despesas, comprovante de inscrição e de efetiva participação no evento,
resultado auferido no qual participou.
Art.5º. As despesas decorrentes desta Lei onerarão a dotação orçamentária da Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer, dotação 339048.
Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Cleber Bianchi - Secretário de Juventude, Es porte e Lazer
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO de terceiros incertos e não sabidos e que possam se interessar, com prazo de 30
dias; (processo n. 875/10)- Cartório- 3º Ofício desta Comarca de Pindamonhangaba, como segue: O Dr.
Alessandro de Souza Lima, Juiz da 3ª Vara, na forma da Lei, faz saber a todos quanto o presente edital
vires ou tomarem conhecimento, que tramita pelo Cartório do 3º Ofício o processo de usucapião sob n.
875/10, movido por FRANCISCO PEREIRA LOPES e s/m. GLEBA I: “Inicia-SE NO PONTO P1 definido
pelas coordenadas UTMN.7451862,1636m e E455710,7769m. deste segue até o ponto P2 com azimute
de 169º48’28” e distância 74,076m; deste ponto segue até o ponto P3 com azimute de 176º18’35” e
distância de 10,681.deste ponto segue até o ponto P4com azimute de 183º40’00” e distância de 18,275;
deste ponto segue até o ponto P5 com azimute de 180º57’57” e distância de 158,425; deste segue até
o ponto P6 com azimute de 176º28’26” e distância de 35,507; confrontando até aqui com a Estrada
Municipal José Pereira Lopes; deste segue até o ponto P7com azimute de 322º26’21” e distância de
169,379; deste segue até o ponto P8 com azimute de 322º08’47” e distância de 74,055; deste segue até
o ponto P9 com azimute de 324º24’30” e distância de 54,893, até aqui confrontando com a propriedade
de Francisco Pereira Lopes e s/m Maria Aparecida Pereira Lopes, denominado Sítio Vô Neneca, matricula n. 42.419, 42.420 e 42.421/RI- Pindamonhangaba- SP; deste segue até o ponto P10 com azimute
de 70º0505” e distância de 94,822; deste segue até o ponto P1 inicial com azimute de 71º48’00” e distância de 83,198; confrontando com a propriedade de Pedro Pereira Lopes e Antonio Donizete Pereira
Lopes, denominado Fazenda Sete Milhas, Matricula 29.466 RI –Pindamonhangaba –SP. O perímetro
acima descrito encerra uma área de 2,6818 ha”. GLEBE II “ Inicia-se no ponto P11 pelas coordenadas
UTM N.7451759,8203m e E 455735,6263m, deste segue até o ponto P12 com azimute de 149º48’26”
e distância de 42,520; deste segue até o ponto P13 com azimute de 146º0119” e distância de 112,140;
deste segue até o ponto P14 com azimute de 146º51’49” e distância de 19,785; deste segue até o ponto
P15 com azimute de 148º58’59” e distância de 35,895; deste segue até o ponto P16 com azimute de
154º19’21” e distância de 41,504; deste segue até o ponto P17 com azimte de 157º18’48” e distância
de 51,102; deste segue até o ponto P18 com azimute de 153º48’40” e distância de 9,733;deste segue
até opontoP19 com azimute de 148º02’19” e distância de 91,765, confrontando com a propriedade de
Diva Cesar Vizaco; Thais Cesar Vizaco; Giuliana Faria Vizaco e Rafaela de Souza Vizaco, denominado
Fazenda São Sebastião, Matricula 2660 RI – Pindamonhangaba- SP; deste segue até o ponto P20 com
azimute de 242º35’19” e distância de 77,753; deste segue até o ponto P21 com azimute de 322º10’59”
e distância de 214,234; confrontando até aqui com a propriedade de Francisco Pereira Lopes e s/m
Maria Aparecida pereira Lopes, denominado Sítio Vô Neneca Matricula 42.419; 42.420 e 42.421 RI
Pindamonhangaba – SP; deste segue até o ponto P22 com azimute de 349º54’30” e distância de
23.430; deste segue até o ponto P23 com azimute de 356º36’43” e distância de 34,138; deste segue
até o ponto P11 inicial com azimute de 05º56’01” e distância de 157,647; confrontando até, aqui com
Estrada Municipal José Pereira Lopes;O perímetro acima encerra uma área de 3,1108 ha. Alessandro
de Souza Lima Juiz de Direito – 3º Ofício

37’ 56” na distancia de 16,00 m ( dezesseis
metros ) até encontrar o ponto denominado “3”
confrontando-se com a área remanescente do
imóvel objeto da matrícula nº 36882 do CRIA;
deste ponto segue com azimute 26º 49’ 21” na
distancia de 8,17 m ( oito metros e dezessete
centímetros ) até encontrar o ponto denominado “4”, confrontando-se com propriedade de
Jose Valente Bicho; desse ponto segue com
azimute 120º 35’ 29” na distancia de 18,13
m ( dezoito metros e treze centímetros ) até
encontrar o ponto “1”, inicial desta descrição
confrontando-se com o alinhamento par da
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, sentido
centro-bairro, encerrando a área de 146,67
m2 ( cento e quarenta e seis metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados
).” Matrícula nº 36282 do CRIA
Área 07. Proprietário José Valente Bicho
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
( lado par da Avenida – sentido centro-bairro )
“constituída por parte do terreno desmembrado, designado por Área 02, da área remanescente, situada nesta cidade do lado
direito da Avenida Prof. Manoel César Ribeiro,
com inicio no ponto denominado “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM N =
7.462.394,335 E = 457.850,314, sendo que
a partir desse ponto segue com azimute 206º
49’ 21” na distancia de 8,17 m ( oito metros e
dezessete centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “2” confrontando com propriedade de Jose Bento da Silva – matrícula nº
36282; deste ponto segue com azimute 301º
53’ 49” na distancia de 16,48 m ( dezesseis
metros e quarenta e oito centímetros ) até encontrar o ponto denominado “3” confrontando
com a ara remanescente do imóvel objeto da
matrícula nº 36283 do CRIA; deste ponto segue com azimute 26º 49’ 21” na distancia de
7,79 m ( sete metros e setenta e nove centímetros ) até encontrar o ponto denominado “4”
confrontando-se com propriedade de Pedro
Silva; deste ponto segue com azimute 120º
35’ 29” na distancia de 16,45 m ( dezesseis
metros e quarenta e cinco centímetros ) até
encontrar o ponto “1”, inicial desta descrição,
confrontando com o lado direito da Avenida
Prof. Manoel César Ribeiro, encerrando a
área de 131,00 m2 ( cento e trinta e um metros quadrados ).” Matrícula nº 36283 do CRIA
Área 08. Proprietário LGR Empreendimentos
e Participações Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
( lado par da Avenida – sentido centro-bairro )
“ a área é constituída por parte de uma área
remanescente , destacada de área reservada
do Loteamento denominado “ Jardim Eloyna”
, situada nesta cidade, com frente para a Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, cadastrada
sob a sigla : SE.23.07.10.016.00, com inicio no
ponto denominado “ 1” , de coordenadas geográficas – Sistema UTM : N = 7462066.149 E
= 458250.077, sendo que a partir deste ponto
segue com azimute 316º 35’ 20” por uma distancia de 9,90 m ( nove metros e noventa centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“2” ; deste ponto segue com azimute 310º 30’
00” numa distancia de 22,39 m ( vinte e dois
metros e trinta e nove centímetros ) até encontrar o ponto denominado “3”, deste ponto
segue com azimute 49º 03’ 51” na distancia
de 3,75 m ( três metros e setenta e cinco centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“4” , confrontando-se do ponto “1” ao ponto
“4” com a área remanescente constituída por
parte do imóvel objeto da matrícula nº 28799;
deste ponto segue com azimute 139º 03’ 51”
na distancia de 32,04 m ( trinta e dois metros e
quatro centímetros ) até encontrar o ponto “1”,
inicial desta descrição , confrontando com o
alinhamento par da Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, sentido centro-bairro, encerrando
a área de 48,51 m2 ( quarenta e oito metros
quadrados e cinqüenta e um decímetros quadrados ), sobre essa área há edificação com
área construída de 48,51 m2 ( quarenta e oito
metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados.” Matrícula nº 28799 do CRIA
Área 09. Proprietário LGR Empreendimentos
e Participações Ltda
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
( lado par da Avenida – sentido centro-bairro )
“a área é constituída por parte de uma área
remanescente , destacada de área reservada
do Loteamento denominado “ Jardim Eloyna”
, situada nesta cidade, com frente para a Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, cadastrada
sob a sigla : SE.23.07.10.016.00, com inicio no
ponto denominado “ 1” , de coordenadas geográficas – Sistema UTM : N = 7.462.090,324
E = 458.229,049077, sendo que a partir deste
ponto segue com azimute 228º 58’ 00” por
uma distancia de 3,72 m ( três metros e setenta e dois centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “2” ; deste ponto segue com azimute 303º 53’ 01” numa distancia de 9,95 m
( nove metros e noventa e cinco centímetros
) até encontrar o ponto denominado “3”, deste ponto segue com azimute 299º 20’ 53” na
distancia de 12,26 m ( doze metros e vinte e
seis centímetros ) até encontrar o ponto denominado “4” , confrontando-se do ponto “1”
ao ponto “4” com a área remanescente constituída por parte do imóvel objeto da matrícula
nº 28799; deste ponto segue com azimute 53º
32’ 26” na distancia de 4,97 m ( quatro metros
e noventa e sete centímetros ) até encontrar
o ponto denominado “5”, deste ponto segue
em linha curva com desenvolvimento igual a
5,34 m ( cinco metros e trinta e quatro cen-

tímetros ) até encontrar o ponto denominado
“6” ; deste ponto segue com azimute 119º 0’
55” numa distancia de 2,52 m ( dois metros e
cinqüenta e dois centímetros ) até encontrar
o ponto denominado “7”; deste ponto segue
com azimute 132º 05’ 44” na distancia de 2,52
m ( dois metros e cinqüenta e dois centímetros ) até encontrar o ponto denominado “8”;
deste ponto segue com azimute 139º 49’ 58”
na distancia de 13,20 m ( treze metros e vinte
centímetros ) até encontrar o ponto “1”, inicial
desta descrição, confrontando do ponto “4” ao
ponto “1” com o alinhamento par da Avenida
Prof.º Manoel César Ribeiro, encerrando a
área de 54,49 m2 ( cinqüenta e quatro metros
quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados ), sobre essa área há edificação com
área construída de 54,49 m2 ( cinquenta e
quatro metros quadrados e quarenta e nove
decímetros quadrados ).” Matrícula nº 28799
do CRIA
Área 10. Proprietário Luiz Darcy Gonçalves e
Rosangela Giovanelli Gonçalves
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro – margem direita da Avenida – sentido centro-bairro
“constituída por parte da Área Remanescente ,objeto da matrícula nº 51664 , situada nesta cidade, cadastrada sob a sigla :
SE.23.02.09.008.00, com frente para a Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro , com inicio no
ponto denominado “1” de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7.462.592,027
E = 457.461,944 no azimute 205º 23’ 26” na
distancia de 8,14 m ( oito metros e quatorze
centímetros ) até encontrar o ponto denominado “2” confrontando com propriedade de
Antonio Carlos Pellogia e outros – matrícula
nº 51668; desse ponto segue com azimute
199º 30’ 45” na distancia de 18,90 m ( dezoito metros e noventa centímetros ) até encontrar o ponto denominado “3”; deste ponto
segue com azimute 298º 48’ 10” na distancia
de 10,00 m ( dez metros ) até encontrar o ponto denominado “4” ; deste ponto segue com
azimute 298º 08’ 09” na distancia de 29,88 m
( vinte e nove metros e oitenta e oito centímetros ) até encontrar o ponto denominado “5”;
deste ponto segue com azimute 294º 54’ 30”
na distancia de 19,70 m ( dezenove metros
e setenta centímetros ) até encontrar o ponto denominado “6”; deste ponto segue com
azimute 286º 13’ 43” na distancia de 19,97
m ( dezenove metros e noventa e sete centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“7”; deste ponto segue com azimute 280º 54’
17” na distancia de 20,98 m ( vinte metros
e noventa e oito centímetros ) até encontrar
o ponto denominado “8”; deste ponto segue
com azimute 293º 59’ 35” na distancia de
16,23 m ( dezesseis metros e vinte e três centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“9” ; confrontando-se do ponto “2” ao ponto “9”
com a área remanescente da área remanescente objeto da matrícula nº 51664; do ponto
“ 9 ” segue com azimute 359º 11’ 47” na
distancia de 23,50 m ( vinte e três metros e
cinqüenta centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “10”, confrontando com o Loteamento Triangulo; deste ponto segue com
azimute 116º 50’ 01” na distancia de 142,83
m ( cento e quarenta e dois metros e oitenta e
três centímetros ) até encontrar o ponto denominado “11” , confrontando-se com a margem
direita, sentido centro-bairro, da Avenida Prof.º
Manoel César Ribeiro; deste ponto segue com
azimute 162º 48’ 38” na distancia de 3,49 m
( três metros e quarenta e nove centímetros
) até encontrar o ponto denominado “1”, inicial desta descrição, confrontando do ponto
“11” ao ponto “1” com confrontando com propriedade de Antonio Carlos Pellogia e outros
– matrícula nº 51668 , encerrando a área de
1852,89 m2 ( hum mil, oitocentos e cinqüenta
e dois metros quadrados)”. Matrícula nº 51664
do CRIA – Área Remanescente
Área 11. Proprietário MMB Participações Ltda
Avenida Prof.º Manoel Cesar Ribeiro- margem
esquerda – sentido centro-bairro
Sigla Cadastral : SE.12.15.01.020.01/02/03/0
4/05/06/07/08/09/10/11/12
“a área é constituída por parte do imóvel objeto da matrícula nº 1301, situada nesta cidade, com frente para a Avenida Prof.º Manoel
César Ribeiro, margem esquerda , sentido
centro-bairro, cadastrada sob a sigla : SE.12
.15.01.020.01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/1
1/12 em nome da MMB Participações Ltda ,
com inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM : N = 7463286.641 E
= 456132.994, sendo que a partir desse ponto
segue com azimute 287º 02’ 48” na distancia
de 43,70 m ( quarenta e três metros e setenta
centímetros ) até encontrar o ponto denominado “2” confrontando com a margem esquerda da Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro,
sentido centro-bairro; deste ponto segue com
azimute 85º 55’ 08” na distancia de 19,78 m
( dezenove metros e setenta e oito centímetros ) até encontrar o ponto denominado “3”;
deste ponto segue com azimute 113º 36’ 43”
na distancia de 22,25 m ( vinte e dois metros
e vinte e cinco centímetros ) até encontrar o
ponto denominado “4”; deste ponto segue
com azimute 162º 33’ 14” na distancia de 5,56
m ( cinco metros e cinqüenta e seis centímetros ) até encontrar o ponto “1”, inicial desta
descrição, confrontando do ponto “2” ao ponto
“1” com a área remanescente constituída por
parte do imóvel objeto da matrícula nº 1301,
encerrando a área de 202,40 m2 ( duzentos e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 094/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 94/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de gerenciamento, assistência técnica, manutenção
preventiva e corretiva, em um sistema telefônico PABX da marca ERICSSON/AASTRA, modelo MX-One TSW e BP-250, e em todos os aparelhos telefônicos digitais ligados à mesma,
bem como Gateways Voip e o sistema de tarifação e suas atualizações, sem fornecimento
de qualquer peça e/ou componentes da central telefônica pelo período de 12(doze) meses”,
a Autoridade Superior com base na análise técnica do Departamento de Informática e no
parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega-se provimento ao recurso interposto pela
empresa R&A Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda. (proc. ext. 23922 de 11/09/13),
e mantém sua inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em
favor da empresa (item/lote): Fortt do Brasil Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 149/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 149/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, com fornecimento de peças para o trator de esteiras
New Holland – Modelo D130 – Ano 2005, pertencente à frota municipal, atendendo a solicitação da Secretaria de Obras e Serviços desta municipalidade”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/lote): Fertractor Tratorpeças Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 130/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 130/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada no serviço de limpeza de caixa d’água e troca de refil de filtros para os prédios da
Secretaria de Educação, conforme termo de referências”, a Autoridade Superior, com base
na análise técnica da Secretaria de Educação e Cultura e no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos nega provimento aos recursos interpostos pelas empresas: K. Ketlin F. da
Silva Villas Boas ME (proc. ext. 22981 de 02/09/13), e mantém sua inabilitação; e Procontrol
Serviços de Vetores e Pragas Urbanas Ltda. (proc. ext. 23396 de 05/09/13). E HOMOLOGA e
ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Carlos Roberto
Machado ME (01).
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 169/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 169/13, que cuida de “Aquisição de Software AutoCAD
e Software Abobe Photoshop, para adequação das normas técnicas e modernização das
Secretarias e Departamentos do Munícipios de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/lote): Guimarães & Marques Suprimentos para Informártica Ltda. EPP (02).
Item deserto: 01.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 170/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 170/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção elétrica automotiva, para os veículos e
máquinas rodoviárias, de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à frota operacional
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, pelo período de 12(doze) meses”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (item/lote): Kenji Ando ME (01).
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 180/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 180/13, que cuida de “Aquisição de insulinas análogas para atender aos pacientes cadastrados no Programa de Diabetes Municipal”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/preço R$): Dupatri Hospitalar, Comércio, Importação
e Exportação Ltda. (03 – 243,95; 04 – 78,62); Portal Ltda. (01 – 139,00; 02 – 73,00; 05 –
277,30).
Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2013.

dois metros quadrados e quarenta decímetros
quadrados ).”
Área 12. Proprietário Pedro Silva
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
( lado par da Avenida – sentido centro-bairro )
“constituida por parte do terreno desmembrado, designado por Área 03,da área remanescente , situada nesta cidade, do lado direito
da Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, com
inicio no ponto “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7.462.402,708 E =
457.836,151, sendo que a partir deste ponto
segue com azimute 206º 49’ 21” na distancia
de 7,79 m ( sete metros e setenta e nove centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“2” confrontando-se com propriedade de Jose
Valente Bicho; deste ponto segue com azimute 302º 15’ 16” na distancia de 10,00 m ( dez
metros ) até encontrar o ponto denominado
“3”; deste ponto segue com azimute 298º 0’
35” na distancia de 16,19 m ( dezesseis metros e dezenove centímetros ) até encontrar
o ponto denominado “4” confrontando-se do
ponto “2” ao ponto “4” com área remanescente objeto da matrícula nº 36284; deste ponto
segue com azimute 26º 23’ 40” na distancia
de 6,24 m ( seis metros e vinte e quatro centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“5” confrontando-se com propriedade do Auto
Posto Lorinho Ltda – matrícula nº 50074 ;
deste ponto segue com azimute 115º 33’ 55”
na distancia de 16,23 m ( dezesseis metros e
vinte e três centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “6”; deste ponto segue com azimute 119º 28’ 03” na distancia de 20,00 m (
vinte metros ) até encontrar o ponto “1”, inicial
desta descrição, confrontando-se do ponto “5”
ao ponto “1” com o lado direito da Avenida
Prof.º Manoel César Ribeiro, encerrando a
área de 253,95 m2 ( duzentos e cinqüenta
e três metros quadrados e noventa e cinco
decímetros quadrados ), sendo que sobre a
mesma há edificação com área construída de
140,00 m2 ( cento e quarenta metros quadrados )”. Matrícula nº 36284 do CRIA
Área 13. Proprietário Renan Dias Ribeiro
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro
– margem direita da Avenida
“constituída por parte do terreno designado
por Área “2”, desmembrado de área maior, situado nesta cidade, à margem direita da Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro, cadastrada
sob a sigla : SE.23.06.01.036.00, com inicio
no ponto denominado “1”, de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7.462.492,084
E = 457.661,448, segue com azimute 230º
29’ 12” na distancia de 6,21 m ( seis metros
e vinte e um centímetros ) até encontrar o
ponto denominado “2” confrontando-se com
a área remanescente do imóvel objeto da
matrícula nº 34543 ; deste ponto segue com
azimute 296º 27’ 09” na distancia de 19,72 m
( dezenove metros e setenta e dois centímetros ) até encontrar o ponto denominado “3”
confrontando-se com a área remanescente
do imóvel objeto da matrícula nº 34543; deste
ponto segue com azimute 28º 46’ 50” na distancia de 6,00 m ( seis metros ) até encontrar o ponto denominado “4” confrontando-se
com a área remanescente do imóvel objeto
da matrícula nº 34543; deste ponto segue com
azimute 117º 05’ 27” na distancia de 20,21 m
( vinte metros e vinte e um centímetros ) até
encontrar o ponto “1”, inicial desta descrição,
confrontando com a margem direita da Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, encerrando a
área de 128,69 m2 ( cento e vinte e oito metros quadrados e sessenta e nove decímetros
quadrados ) , sobre essa área há edificação
com 40,25 m2 ( quarenta metros quadrados e
vinte e cinco decímetros quadrados ) de área
construída.” Matrícula nº 34543 do CRIA
Área 14. Proprietário Rubens Bottino
Rua 10 esquina com a Rua das Andorinhas (
antiga Rua 17 )
Lote nº 47 da Quadra “L” do Loteamento “
Triangulo”
Sigla Cadastral : SE.12.16.02.028.00
“a área é constituída por parte do lote nº 47 da
Quadra “L” do Loteamento Triangulo, situada
nesta cidade, com frente para a Avenida prof.º
Manoel César Ribeiro, cadastrada sob a sigla
: SE.12.16.02.028.00, com inicio no ponto “1”,
de coordenadas geográficas – Sistema UTM
: N = 7463009,877 E = 456597.088, sendo
que a partir desse ponto segue com azimute
238º 17’ 29” na distancia de 4,16 m ( quatro

metros e dezesseis centímetros ) até encontrar o ponto denominado “2”; deste ponto segue com azimute 311º 38’ 07” na distancia de
13,37 m ( treze metros e trinta e sete centímetros ) até encontrar o ponto denominado “3”
confrontando-se do ponto “1” ao ponto “3” com
a área remanescente do lote nº 47 da Quadra “L” do Loteamento Triangulo e objeto da
matrícula nº 43925; do ponto “3” segue com
azimute 116º 20’ 07” na distancia de 15,10 m
( quinze metros e dez centímetros ) até encontrar o ponto “1”, inicial desta descrição,
encerrando a área de 26,63 m2 ( vinte e seis
metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados ).”
Área 15. Proprietário Valdemar Henrique Bolson
Avenida Quinze de Novembro esquina com a
Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro – margem
esquerda da Avenida – sentido centro-bairro
“constituída por parte da Área Remanescente ,objeto da matrícula nº 34484 compostos do imóvel da Matrícula nº 51668,
situada nesta cidade, cadastrada sob a sigla
: SE.23.08.09.001.00, com frente para a Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro esquina com
a Avenida Quinze de Novembro , com inicio
no ponto denominado “1” de coordenadas geográficas – Sistema UTM N = 7.462.110,462
E = 458.237,969 no azimute 316º 44’ 35” na
distancia de 5,67 m ( cinco metros e sessenta e sete centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “2” confrontando com a Avenida
Prof.º Manoel César Ribeiro, margem esquerda da avenida, sentido centro - bairro; desse
ponto segue com azimute 326º 09’ 38” na
distancia de 1,66 m ( hum metro e sessenta
e seis centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “3”; deste ponto segue em linha
curva com desenvolvimento igual a 2,01 m (
dois metros e um centímetro ) e raio de 4,59
m ( quatro metros e cinqüenta e nove centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“4” ; deste ponto segue com azimute 357º 41’
18” na distancia de 3,70 m ( três metros e
setenta centímetros ) até encontrar o ponto
denominado “5”; deste ponto segue em linha
curva com desenvolvimento igual a 4,05 m (
quatro metros e cinco centímetros ) e raio de
6,08 m ( seis metros e oito centímetros ) até
encontrar o ponto denominado “6” ; estando
a direção do ponto 2 ao ponto 6 na confluência da Avenida Prof.º Manoel César Ribeiro,
margem esquerda, sentido centro-bairro com
a Avenida Quinze de Novembro; deste ponto
segue com azimute 48º 57’ 56” na distancia
de 10,77 m ( dez metros e setenta e sete centímetros ) até encontrar o ponto denominado
“7”, confrontando-se com a Avenida quinze de
Novembro; deste ponto segue com azimute
219º 32’ 29” na distancia de 4,72 m ( quatro
metros e setenta e dois centímetros) até encontrar o ponto denominado “8”; deste ponto
segue com azimute 192º 20’ 05” na distancia
de 4,72 m ( quatro metros e setenta e dois
centímetros) até encontrar o ponto denominado “9” ; deste ponto segue com azimute 340º
32’ 35” na distancia de 3,14 m ( tres metros
e quatorze centímetros ) até encontrar o ponto denominado “10”; deste ponto segue com
azimute 330º 37’ 49” na distancia de 6,09 m
( seis metros e nove centímetros ) até encontrar o ponto denominado “1” , inicial desta
descrição, confrontando do ponto “7” ao ponto
“1” com a área remanescente da matrícula nº
34484, encerrando a área de 29,59 m2 (vinte
e nove metros quadrados e cinqüenta e nove
decímetros quadrados)”. Matrículas nº 34484
do CRIA – Área Remanescente
Art.2º. A área descrita no artigo 1º serão necessárias para implantação de melhorias e
duplicação de trecho rodoviário, SPA 092/060
(do Km 0 ao Km 4 + 857m)
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. 4º 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 4.113, DE 08 DE OUTUBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, Resolve Retificar a Portaria Geral nº 4.048, de 29 de maio de 2013, onde se lê “a partir
de 03 de junho de 2013” leia-se “a partir de 14 de junho de 2013.”
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 08 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL / CONVITE
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba através da Secretaria de Planejamento e
Departamento de Planejamento, vem por meio deste, convidar as Autoridades, Entidades
Representativas e os Munícipes em geral para a Audiência Pública de apresentação da proposta de alterações no Zoneamento Municipal, Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de
2006, que se realizará no dia 1º de novembro de 2013, às 10 horas, no Auditório da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, sito à Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso nº 1400 – bairro
Alto Cardoso.
Pindamonhangaba, 8 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerario
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Elisa Arai Sato
Diretora do Departamento de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 020/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 20/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e cáster para
atender os veículos pesados (caminhões) pertencentes à frota municipal, por um período de
12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera
a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações
e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 134/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 134/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na realização de exames de enema opaco (raio X contrastado) e EDD (raio X
contrastado), 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, 07 de outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 020/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 20/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e cáster para
atender os veículos pesados (caminhões) pertencentes à frota municipal, por um período de
12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera
a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações
e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 03 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 134/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 134/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na realização de exames de enema opaco (raio X contrastado) e EDD (raio X
contrastado), 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, 07 de outubro de 2013.

LICENÇA DA CETESB
As INDÚSTRIAS QUÍMICAS LORENA LTDA. torna público que requereu na CETESB - Agência Unificada de Taubaté a Renovação da Licença de Operação nº 41001475, válida até 04/01/2014 para
Fabricação de Produtos Químicos não Especificados e não Classificados, sito à Rua um esquina com
rua seis, s/nº- Distrito Industrial. Roseira/SP.
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Cia de Danças de Diadema
encanta público em Pinda

Maria Fernanda Munhoz

Os bailarinos exploraram cenas do cotidiano dançando em linhas retas e mostrando “A Vida em Cor de Rosa”

Maria Fernanda Munhoz
Os bailarinos da Cia de
Danças de Diadema se apresentaram em Pindamonhangaba no sábado (12), com
o espetáculo “La Vie em
Rose???”, pelo Circuito Cultural Paulista. O evento foi
organizado pela equipe do
Departamento de Cultura, no
ginásio da Associação Atlética Ferroviária.
O espaço da quadra poliesportiva foi transformado
em um teatro, em mais um
trabalho da equipe da Prefeitura e parceiros. O público
pôde se acomodar em cadeiras e nas arquibancadas, aos
moldes da transformação realizada no início do ano, na
quadra dos Salesianos, para
receber outro espetáculo de
dança do Circuito Cultural
Paulista, enquanto o espaço
galpão está sendo reformado.
Unindo técnicas como dança contemporânea, dança tea-

tro e até um pouco de mímica, os bailarinos de Diadema
apresentaram uma coreografia
que simbolizou o caminho de
vida percorrido por todos. No
palco, as memórias e identidades foram resgatadas pelos
movimentos dos bailarinos,
que apresentaram também situações do universo que cada
um carrega dentro de si, com
momentos que beiram o trágico e o cômico.

No decorrer dos 55 minutos de espetáculo, uma trilha
sonora especial mesclou músicas francesas com brasileiras. Entre os ritmos que se
sobrepuseram, os bailarinos
exploraram poeticamente cenas do dia a dia.
A diretora Ana Bottosso
contou que o grupo teve pouco mais de 20 dias de ensaio
nessa nova coreografia e que
a apresentação dentro do CirMaria Fernanda Munhoz

O Departamento de cultura convida
a população para os eventos

cuito Cultural Paulista, para
tantas cidades no interior do
estado, é tudo o que os artistas mais querem. Além de
Pinda, fazem parte do roteiro
do grupo as cidades de São
Sebastião, Santana de Parnaíba, Orlândia, Monte Alto e
Dois Córregos.
A coreografia de “La Vie
en Rose???” foi criada pela
brasileira Denise Namura e
pelo alemão Michael Bugdahn, que dirigem a Cie. À
Fleur de Peau. Os dois coreógrafos, radicados na França,
criaram um espetáculo que
mostra os percalços da vida
em momentos de transição
ou de travessias, contestando o título da famosa música
homônima cantada por Édith
Piaf, “La Vie en Rose” (em
tradução livre, “A vida é um
mar de rosas”). O espetáculo
foi criado em 2009 em homenagem ao Ano da França no
Brasil.

Cidade recebe “Programa
Produtor Sustentável”
O município de Pindamonhangaba participou no último dia 9, da 30ª Reunião Ordinária Plenária do CBH-PS
- Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul.
O encontro aconteceu na
Estação Literária de Guararema, em São Paulo, onde
foram discutidos diversos
assuntos e também foi feita a
aprovação da Relação de Projetos Hierarquizados, entre
estes, o projeto de Pagamento de Serviços Ambientais do
Município de Pindamonhangaba, denominado “Programa Produtor Sustentável”.
A aprovação deste projeto é de grande importância
para o município, pois, trará
recursos da cobrança de uso
de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul para sua implementação e que trará ganhos
ambientais significativos.

André Nascimento

Os produtores de Pinda terão muitos benefícios com a aprovação do projeto

Participaram do encontro o prefeito, o secretário
de Governo, o diretor de Li-

cenciamento Ambiental, o
diretor de Meio Ambiente, a
diretora de Desenvolvimen-

to Econômico e também a
diretora de Contratos e Convênios.
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Pinda realiza Fórum
Municipal de Educação
Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza,
na quinta (17) e sexta-feira
(18), o Fórum Municipal de
Educação “A Rede aprende
com a Rede”. O Fórum
será realizado por meio da
Secretaria de Educação,
Cultura e Turismo, no
ginásio dos Salesianos,
das 18 às 21 horas, e é
voltado para professores e
gestores da Rede Municipal
de Ensino.
Fazem parte da
programação as palestras
“A educação atual pode
tudo? Desafios, limites
e possibilidades da
prática docente”, com a
arte-educadora Adriane
Maria Tunes Fernandes,
e “Inclusão escolar
na educação infantil e

séries iniciais do ensino
fundamental”, com a
doutora em Educação Maria
Aparecida de Menezes.
De acordo com
informações da Secretaria
de Educação, a Rede
Municipal de Ensino tem
investido na formação
dos professores, visando
oferecer um ensino
cada vez melhor para
as crianças da cidade,
a realização do fórum.
O objetivo é promover
um intercâmbio entre os
professores, possibilitando
o fortalecimento profissional
e pessoal de cada um,
além de ampliar o
conhecimento e despertar
novas possibilidades de
trabalho que podem ser
desenvolvidos em sala de
aula.
Divulgação

Telas integrantes da exposição na Prefeitura

Exposição de Mônica
Kaneshiro prossegue
na Prefeitura
Maria Fernanda Munhoz
O espaço cultural na
sede da Prefeitura de Pindamonhangaba recebe,
até o final de outubro, a
exposição da artista plástica Mônica Kaneshiro.
Natural de Itajubá-MG,
residente em Pindamonhangaba há 28 anos, autodidata, utiliza a técnica
releitura, fazendo uma
nova interpretação com
um estilo próprio sem
fugir do tema original.
Seus trabalhos são classificados como uma nova
criação, uma reconstrução
de algo já existente, com
técnicas diferentes.

O trabalho de Mônica está sendo reconhecido.
Desenvolvendo essa técnica
desde o final de 2011, a artista venceu, neste ano, a primeira etapa do Mapa Cultural Paulista – fase municipal
e representará o município
na fase regional do evento.
As obras em exposição
são feitas com características próprias criadas com
materiais simples como
Eucatex e tinta para tecidos e artesanato.
A exposição é aberta
e pode ser apreciada de
segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas, no saguão da Prefeitura.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Administração – Fiscalização de Posturas
Licença Especial Para Festividades Natalinas
Data da entrada no protocolo: 14 de outubro a 01 de novembro de 2013
Data da entrega das licenças: 25 a 29 de novembro de 2013
O requerimento deverá ser solicitado pelo próprio interessado, munido de xerox do RG, CPF
e comprovante de endereço do município de Pindamonhangaba. As vagas serão concedidas
através de sorteio.
Não haverá prorrogação de prazo para as inscrições.

Participantes de curso observaram 55 espécies de aves
Pindamonhangaba realizou nos dias 5 e 6 de outubro o III Curso de Iniciação à
Observação de Aves da Serra
da Mantiqueira.
Cerca de 40 participantes
de 12 a 65 anos, de vários
municípios da região, receberam as noções básicas de
Observação de Aves com
palestras sobre introdução à
ornitologia, taxonomia das
aves e técnicas de observação com Eduardo Machado,
fotografias de aves com
Felipe Passos e relatos de
experiência com a Área de
Soltura da Fazenda Nova
Gokula, com as biólogas Ágatha Coquetti e Camila Prado.
A parte teórica aconteceu
no Viveiro Florestal Estadual e
a parte prática no Parque Natural Municipal do Trabiju, onde
os participantes vivenciaram os
conhecimentos adquiridos.

Segundo o ornitólogo
Eduardo Machado, o curso foi muito proveitoso, e
é uma oportunidade para
mostrar a biodiversidade da
Mata Atlântica e assimilar
a prática da observação de
aves à conservação ambiental.
Cerca de 55 espécies de
aves foram vistas ou ouvidas
num percurso de cerca de 3
horas pelas trilhas do Parque
Natural Municipal do Trabiju.
Local com um remanescente
de Mata Atlântica muito bem
preservado, o que possibilita
a observação de espécies
de aves interessantes como
o Chiroxiphia caudata, o
Myiornis auricularis, o Psarocolius decumanus. Além
das saíras: Tangara cayana,
Tersina viridis, Dacnis cayana e Tangara cyanoventris,
que chamaram a atenção de

fotógrafos e Birdwatchers,
exibindo coloração variada e
exuberante
“São vários os benefícios
trazidos pela observação de
aves, que além de ser uma
atividade física, trabalha a
mente, a visão e a audição,
ainda nos livra do estresse do dia a dia. Estar em
contato total com a natureza
e ter o prazer de observar
as belas cores e cantos das
aves, nos traz benefícios ao
corpo e a mente, além de
sensibilizar a população a
respeito da importância de
se preservar o meio ambiente”, afirmou o ornitólogo
Eduardo Machado.
O curso foi possível
mediante parceria, apoio e
colaboração de várias empresas, dentre elas a Prefeitura
de Pindamonhangaba e a
Biomas Naturais.

Divulgação

O curso atraiu admiradores de aves da cidade e região nos dias 5 e 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pindamonhangaba, terça-feira, 15 de outubro de 2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 1º- A Secretaria de Saúde e Assistência Social, objetivando tornar transparente o processo de
seleção e análise de projetos para fins de celebração de convênios para o ano de 2014, torna público
o presente edital e convoca as entidades prestadoras de serviços de assistência social, inscritas no
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e demais Conselhos representantes dos serviços propostos, a apresentarem suas propostas, através de Planos de Trabalho, no período de
15/10/2013 a
11/11/2013, impreterivelmente, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, sito na Av. Nossa Senhora do Bonsucesso , nº 1400 – Alto do Cardoso, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas .
Art. 2º- Os projetos devem estar baseados na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política
Nacional de Assistência Social, na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema
Único de Assistência Social (NOBRH/SUAS), Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento
para Crianças e Adolescentes (CONANDA e CNAS), na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e na legislação específica da área de atuação de cada entidade e, ainda, na legislação
municipal pertinente à celebração de convênios com a Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Art. 3º- A Secretaria de Saúde e Assistência Social, órgão gestor da política municipal de Assistência Social, tem como objetivo a adequação e a organização das ações
socioassistenciais
no âmbito do Município e, para isso, submeterá as propostas apresentadas à avaliação e parecer de
uma equipe técnica e/ou assessoria técnica, ambas indicadas pela referida Secretaria.
Art. 4º- A Secretaria de Saúde e Assistência Social estará financiando em 2014 projetos que
desenvolvam ações de:
§ 1º- Proteção Social Básica: caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações com
cunho preventivo a situações de risco e de superação das condições
de vulnerabilidade por
meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários:
a) Serviços continuados de convívio social e de trabalho socioeducativo de caráter preventivo e base
local, com centralidade na família;
b) Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens (de 06
a 25
anos), visando sua proteção, socialização e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
c) serviços de atendimento à pessoa idosa.
§ 2º- Proteção Social Especial: caracteriza-se por um conjunto de serviços de proteção voltados às
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social instalado, com violação
de direitos em decorrência de abandono, maus tratos físicos e psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua e trabalho infantil:
a) Serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva voltada à pessoa com deficiência, maior
de 16 anos;
b) Serviços socioeducativos para pessoa com deficiência, visando sua proteção, socialização e preservação dos vínculos familiares;
c) Serviços de atendimento integral institucional temporário ou permanente para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, famílias e pessoas com deficiência;
d) Serviços de apoio educacional, visando a preparação de crianças e adolescentes com deficiência
para inclusão no sistema regular de ensino.
Art. 5º- Os projetos a serem conveniados deverão destinar-se à população que vive em situação de
vulnerabilidade social decorrente de:
a) pobreza, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos;
b) vínculos afetivos, relacionais ou de pertencimento social fragilizados, devido a discriminações
etárias, de gênero, por deficiência e outras;
c) famílias ou indivíduos com seus direitos violados ou ameaçados por ocorrência de risco social e
pessoal.
Art. 6º- Os projetos deverão estar de acordo com o disposto:
a) As unidades de atendimento da
Secretaria de Saúde e Assistência Social (CRAS e CREAS)
deverão contar como mínimo 20% das vagas, disponíveis;
b) A prestação do serviço conveniado deverá ser absolutamente gratuita à família inserida na meta
conveniada, sendo vedada cobrança de taxas de qualquer natureza, bem como a solicitação de
contribuições das famílias inseridas, quer sejam monetária, material ou de trabalho;
c) Os serviços deverão ser executados próximo à moradia do público alvo ou em local de fácil
acesso.
Art. 7º- A Secretaria de Saúde e Assistência Social estabelece como prioridades para a Rede de
Proteção Social Básica e Especial, para o convênio 2014:
a) Manter os serviços que tenham sido prestados e que correspondam ao diagnóstico das necessidades e demandas do município, conforme indicadas no art. 5º deste Edital;
b) Buscar projetos e serviços apontados no Anexo II - Planilha de Serviços Prioritários, conforme
estudo técnico 01/2013, do Setor de Vigilância Socioassistencial.
Art. 8º- A Secretaria de Saúde e Assistência Social estabelece como critérios de avaliação para a
Rede de Proteção Social Básica e Especial, para o convênio 2014:
a) Possuir capacidade técnica e operacional, conforme o atendimento proposto;
b) Realizar atendimento às prioridades elencadas no anexo II;
c) Realizar serviços socioassistenciais, conforme tipificação (Resolução 109 do CNAS);
d) Estar em funcionamento há mais de 01 ano em Sede Própria, ou Contrato de Locação. No caso
de cessão, documentos que comprovem a prestação de serviços pela entidade, há mais de 01 (um)
ano, no endereço indicado.
Art. 9º- As entidades selecionadas deverão apresentar os seguintes documentos, impreterivelmente
até o dia 13 de dezembro de 2013, no CIAS Centro Integrado de Assistência Social, sito na Rua Euclides Figueiredo, nº 94, das 8h00 às 11h30 e das 14h00 às 17:00, na Sala 14 – Setor de Convênios
(Vide anexo I – Cronograma).
1. Ofício em nome do Secretário de Saúde e Assistência Social, solicitando o convênio;
2. Cópia do Estatuto da entidade atualizado, devidamente registrado e autenticado;
3. Cópia da Ata da eleição e posse da diretoria, devidamente registrada e autenticada;
4. Relação dos membros da diretoria contendo: nome, nacionalidade, estado civil, ocupação profissional, número do RG, número do CPF, endereço domiciliar e telefone;
5. Certificado de Utilidade Pública Municipal (cópia da lei que instituiu a Entidade Social de Utilidade
Pública);
6. Cópia do CNPJ atualizado;
7. Cópia do RG e CPF do responsável pela entidade;
8. Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade com os recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site: http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
9. Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade com os recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, emitida através do site: https://webp.caixa.gov.
br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.aspi)
10. Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade da entidade
com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
11. Certidão Negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011. https://aplicacao.jt.jus.br/cndtCertidao/inicio.faces
12. Certidão de Regularidade com o Município. (Comprovação de regularidade fiscal municipal Alvará)
13. Cópia da Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho que representa o
segmento para o qual o trabalho está sendo proposto;
14. Declaração da Entidade, sob as penas da lei, que não se encontra em situação de mora ou
inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e
Municipal, direta ou indireta;
15. Declaração da Entidade, sob as penas da lei, em conformidade ao Art. 6º, Inciso II, portaria 127,
II – de que o presidente não possui vínculo de poder público conforme citado pela referida portaria
e que os dirigentes, administradores e integrantes da Diretoria também não possuem vínculos supracitados.
16. Declaração que os diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores (ou equivalente) da
Entidade não percebam remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos, o que não é permitido.
17. Cópia do Balanço Patrimonial do exercício anterior.
18. Número de conta corrente especifica para cada fonte de recurso, ou declaração de comprometimento de abertura de conta.
OBS: A falta de qualquer documento relacionado no presente edital ou com a data de validade
vencida, importará na desclassificação imediata da entidade.
** No decorrer das análises (técnica, financeira e jurídica) e/ou conforme necessidade, serão requisitadas novas certidões e certificado com datas de validade atualizadas.
Art. 10º- Os projetos deverão seguir o modelo do Anexo III.
Parágrafo único- A remuneração dos recursos humanos (funcionários e prestadores de serviços) do
projeto, deverá ser compatível com a praticada no funcionalismo público municipal, observando-se
os respectivos pisos salariais, salvo em situações especiais que demandem especializações e/ou
notório saber.
Art. 11º Os projetos deverão ser elaborados por profissionais habilitados , responsáveis também pela
execução e avaliação .
Art. 12º- A Secretaria de Saúde e Assistência Social fará publicar, até o dia 12/11/2013, no Jornal Tribuna do Norte, a lista de projetos apresentados e que serão submetidos à análise da equipe técnica
e/ou assessoria técnica, prevista no artigo 3º do presente edital.
Art. 13º- Os projetos aprovados serão publicados no Jornal Tribuna do Norte até 31/12/2013.
Art. 14º- A vigência dos projetos aprovados terá duração até 12 (doze) meses, a partir da assinatura
do convênio.
Art. 15º- Cabe à Secretaria de Saúde e Assistência Social deliberar sobre as questões omissas
neste edital.
Art. 16º- Este edital entrará em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2013
Secretária de Saúde e Assistência Social

9. Ampliação de Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos à Pessoa Idosa.
10. Ampliação de Serviços
de Atendimento à

AneXo i – CronoGrAMA
AÇÃo

LoCAL
Protocolo - Prédio Prefeitura

12/11/2013

Publicação dos projetos apresentados

Jornal Tribuna do Norte e site Prefeitura

12/11/2013 a 02/12/2013

Análise do Projeto

Equipe Técnica da AS + JU+ Financeiro

03/12/2013

Publicação dos Projetos Selecionados

Jornal Tribuna do Norte e site Prefeitura

04/12/2013 a 13/12/2013

Entrega dos Documentos

Departamento A. Social/ Setor Convênios

18/12/2013

Apresentação ao CMAS/Deliberação

Auditório da Prefeitura

Até 31/12/2013

Publicação dos Projetos Deliberados

Jornal Tribuna do Norte e site Prefeitura

20/01/2014

Apresentação à Câmara de Vereadores

Câmara de Vereadores

Município Todo.

Pessoa idosa

Básica

Município Todo

Famílias

Especial – Alta
Complexidade

Município Todo

Pessoa com
Deficiência

Especial Média
Complexidade

Município Todo

Pessoa com
Deficiência ,
acima de
dezoito anos

Especial Média
Complexidade

Município Todo

Pessoa com
Deficiência

Função Quantidade Vinculo

Especial Média
Complexidade.

Município Todo

Adolescentes

Sub
Total
* Encargos Sociais – INSS, FGTS, PIS 13º, FÉRIAS, AVISO PRÉVIO, RESCISÕES

Especial Alta
Complexidade

Município Todo

Migrantes e
população
de rua

Família

X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Objetivo: Inserir pessoas no mercado de trabalho.
- Meta: Inserir 30% dos participantes de cursos de capacitação profissional no mercado
de trabalho a cada ano.;
- Indicador: Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho a cada ano.

reCUrSoS hUMAnoS

roteiro PArA APreSentAÇÃo De ProJetoS

Atividades Nas
Quais Estão
Vinculadas

CronoGrAMA De DeSeMBoLSo (r$ 1,00)
CONCEDENTE
Natureza
de
1º MÊS
Despesa
1

Natureza
de
Despesa
1

AneXo iii

Carga
Encargos Custo Custo
Salários
Horária
Sociais Mensal Anual

7º MÊS

2º MÊS

3º MÊS

4º MÊS

5º MÊS

6º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

DADoS CADAStrAiS
Órgão/Entidade Proponente

C.N.P.J.

Rua Euclides Figueiredo, nº 94 – Alto Cardoso – Pindamonhangaba – SP – CEP 12420-060
TELEFONE (12) 3645-3164 – e-mail: promocao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Endereço
Cidade

U.F.

Conta
Corrente

Banco

C.E.P.

DDD/Tel

FAX

Agência

Praça de Pagamento

Nome do Responsável

e-mail

1

C.P.F.

C.I./Órgão Expedidor

Cargo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
ESTADO DE SÃO PAULO
Natureza
de
1º MÊS
2º
MÊS
3º MÊS DE ASSISTÊNCIA
4º MÊS
5º MÊS
DEPARTAMENTO
SOCIAL 6º MÊS
Despesa

Função

Endereço

C.E.P
hiStÓriCo

Apresentar um breve histórico relacionando: criação, finalidades, percurso ligado à área
social.
PERFIL FINANCEIRO
Informar recursos próprios atuais com base no balanço do ano anterior.
Relacionar parcerias atuais e nome das instituições que apóiam financeiramente a
entidade ou outras formas de captação de recurso, como doações, convênios, etc.
Demais ações e projetos desenvolvidos pela entidade, orçamento, fontes de recursos.

DeSCriÇÃo Do ProJeto
tÍtULo oU noMe

Natureza
de
Despesa
1

7º MÊS

8º MÊS

9º MÊS

10º MÊS

11º MÊS

12º MÊS

DeCLArAÇÃo
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para os efeitos e sob as penas da lei, que
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste
plano de trabalho.

Deve refletir a natureza do problema enfocado e ter um impacto significativo em seu
leitor.

Pede deferimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

iDentiFiCAÇÃo Do CoorDenADor Do ProJeto.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome:
Designação do cargo

___________________________
Local e Data

RG
CPF
Telefones para contato

____________________________
Proponente

AProVAÇÃo PeLo ConCeDente
Aprovado
iDentiFiCAÇÃo DA AÇÃo

Para qual Serviço está direcionado o projeto, em conformidade com o estabelecido pelo
Edital

_____________________________
Local e Data

_________________________
Concedente

PrAZo De eXeCUÇÃo
Indicar o período de execução (12 meses)
APreSentAÇÃo Do ProJeto
Informar de forma clara e objetiva, resumidamente:
a. Em que consiste a proposta, o que é:
b. Qual o problema que se propõe colaborar na solução;
c. Porque a solução ou diminuição desse problema é relevante.
d. Desde que ano o projeto vem sendo apresentado e conveniado
JUStiFiCAtiVA

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Entrega do Plano de Trabalho

Convém estabelecer metas para cada objetivo apresentado no projeto e prazos para
medição dos indicadores.

Básica

Exemplo:
X

11. Implantação de Serviço
de Acolhimento
Institucional para
Pessoas com Deficiência
(Residência Inclusiva)
12. Implantação de Serviço
Especializado – Centro
de Convivência à Pessoa
com Deficiência
13. Manutenção de
Atendimento à Pessoa
com Deficiência.
14. Ampliação do Serviço de
Proteção Social à
Adolescentes em
Cumprimento de Medida
Sócioeducativa de L.A
(Liberdade Assistida) e
de PSC (Prestação de
Serviço à Comunidade)
15. Manutenção de Serviço
de Acolhimento
Institucional para Adultos
e Famílias - Albergue

ESTADO DE SÃO PAULO

DAtA/PerÍoDo

Os indicadores são unidades de medida para verificar se os objetivos propostos estão
sendo alcançados.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

15/10/2013 a 11/11/2013

inDiCADoreS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ASSUNTO: CONVÊNIO / SUBVENÇÃO - 2014

oBS

A Justificativa para se fazer o convênio deverá conter:
¾ a caracterização dos interesses recíprocos,
¾ a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa,
¾ a indicação do público alvo,
¾ o problema a ser resolvido,
¾ os resultados esperados.
oBJetiVo GerAL

Artigo 8º do Edital

Deve ser abrangente e genérico (solução para o problema identificado pela entidade).

Data a confirmar

oBJetiVoS eSPeCÍFiCoS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Deve apresentar ações específicas para atingir o objetivo geral. É a diretriz para a
elaboração da metodologia e das atividades a serem desenvolvidas no Projeto visando
atender o objetivo PREFEITURA
geral.
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLiCoDE
ALVo

Rua Euclides Figueiredo, 94 – Alto Cardoso– Pindamonhangaba – SP - CEP 12420-060
Fone : 36453164 e 36453545
e-mail: promocao@pindamonhangaba.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicar o público alvo, em conformidade com o estabelecido pelo edital, especificando:
AneXo ii – PLAniLhA De SerViÇoS SÓCioASSiStenCiAiS PrioritÁrioS PArA
ConVÊnioS 2014
tiPo De SerViÇo
1. Implantação de Serviço
de Prevenção e
encaminhamento dependência química
2. Implantação de serviço
de Atendimento
Especializado à Criança
e Adolescentes Vítimas.
3. Manutenção do Serviço
de Acolhimento
Institucional à Criança e
Adolescente
4. Ampliação do Serviço de
Acolhimento – Abrigo
Institucional à Pessoa
Idosa.
5. Implantação de Serviço
de Atendimento
Especializado à Mulher e
Família em Situação de
Violência Doméstica e
Familiar.
6. Implantação de Serviço
de Convivência e
Fortalecimento de
Vínculo à Criança de 0 a
6 anos de idade.
7. Ampliação de Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos à Criança de 06
a 14 anos.
8. Ampliação de Serviços
de Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos à Adolescentes,
Jovens e Adultos –
Inclusão Produtiva

nÃo
tiPiFiCADo

X

tiPo
ProteÇÃo
SoCiAL
Básica

ÁreA De
ABrAnGÊnCiA

Município Todo

USUÁrioS

a.
b.
c.
d.

Local da ação (região, bairro, comunidade)
Área geográfica de onde é proveniente a população atendida – abrangência
Perfil da população atendida – descreva as características do seu público alvo.
Critérios de seleção (renda familiar, condições sócio-econômicas, situação de
vulnerabilidade social, outras informações que julgar pertinente).

Jovens e
adultos

MetAS
Especial –
Média
Complexidade

Município Todo

Criança e
adolescentes

Especial – Alta
Complexidade

Município Todo

Criança e
adolescentes

Especial – Alta
Complexidade

Município Todo

Pessoa
Idosa

Especial –
Média
Complexidade

Município Todo

Mulher e
família

PLAno De AÇÃo

Básica

Araretama ,
Liberdade e
Castolira.

Criança

Deve descrever o caminho que se escolheu para atingir os objetivos, como serão
realizadas as atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para a
sua execução.

Município Todo

Crianças e
Adolescentes

É necessário descrever a quantificação (número de atendimentos) e temporização (em
qual espaço de tempo) os objetivos serão atingidos.
Meta

Etapa
Fase

Básica

Básica

Especificação

Indicador Físico
Unidade

Quantidade

Duração
Início

Término

Deve ser informado o cronograma de atividades, os prazos para implantação, a
periodicidade e os responsáveis por cada ação operacional. Pode ser apresentado em
forma de quadro ou fluxograma esquemático.

Zona Urbana:
Feital, Jd Regina,
Centro, Castolira
Araretama, e
Distrito de Moreira Adolescente,
Jovens e
César.
adultos
Zona rural:
Cerâmica,
Oliveira, Ribeirão
Grande, Goiabal e
Campinas.

DiAS/horÁrioS De FUnCionAMentoS Do ProJeto
Detalhar os dias, horários e locais de funcionamentos.

Extrato de contrato de Concessão de Uso
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Mitra Diocesana de Taubaté
– Paroquia São Vicente de Paulo
Objeto: Concessão de espaço público pelo período de 06 de 15 de setembro de 2013
Data de Assinatura: 6/09/2013

Extrato de Convênio nº 75 / 13
Processo Administrativo: 20694/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Saúde e Assistência Social – TPinda Cursos Técnicos e ensino Médio
Ltda – EPP – Colégio Tableau
Objeto: concessão de 30 bolsas de estudo
Prazo: 15 de dezembro de 2014.
Valor: R$ 131.625,00
Data de Assinatura: 09/09/2013

Extrato de Contrato nº 003/2005 aditamento 1/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Amilton Carlos Samahá de Faria
Objeto: locação sede PSF Santa Cecília
Prazo: 9 de janeiro de 2014.
Valor: R$ 2400,00
Data de Assinatura: 09/01/2013

AVALiAÇÃo
Descrever como serão avaliadas as atividades do projeto e reprogramadas para alcance
dos objetivos propostos.
Devem ser destacados os procedimentos necessários para avaliação, os responsáveis
por cada procedimento e a periodicidade da aplicação dos instrumentos (reuniões,
aplicação de formulários, entrevistas, etc.)

Extrato de termo de retificação ao convênio nº 72 / 13
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Saúde e Assistência Social / Instituto IA3
Objeto: alteração da verba repassada FUMCAD para Municipal
Data de Assinatura: 9/09/2013

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, terça-feira, 15 de outubro de 2013
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‘Missa Rosa’ em Moreira César
MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba
está
promovendo a campanha “Em
Outubro Pense Rosa” e nesta
terça-feira (15), será celebrada uma missa na paróquia São
Vicente de Paulo, em Moreira César, às 16 horas. Toda a
população está convidada a
participar de mais uma ação
deste trabalho, que tem por
meta despertar nas mulheres a
necessidade da prevenção aos
diversos tipos de câncer.

Até o ﬁnal do mês serão
feitas várias atividades e as
mulheres também podem
procurar as unidades de saúde mais próximas de casa
para participar da programação do “Outubro Rosa”, pois
cada uma possui programação variada.
Para fazer o preventivo,
as mulheres também podem
procurar o Laboratório de
Análises. O atendimento
para este exame é de segun-

da a sexta-feira, das 12 às
16 horas. Basta comparecer
ao local com o RG e cartão
SUS.
Além das ações preventivas a campanha também
oferece uma programação
cultural, educacional, religiosa e esportiva. Na sexta-feira (18), haverá o ‘Baile
Rosa’, no Recinto São Vito,
em Moreira César, às 16 horas. No domingo (20), haverá missa na igreja Santana,

às 19 horas. Segunda-feira
(21), palestras no CEM, às
8 horas, e culto na Assem-

bleia de Deus do Alto Tabaú, às 19 horas. A caminhada está marcada para o

dia 26, com concentração
na praça Monsenhor Marcondes, às 9 horas.

Unidade de Saúde faz
atendimento especial
A equipe da USF - Unidade de Saúde da Família do
bairro Vila São Benedito promoveu atendimento especial
às crianças, em comemoração ao dia dos pequenos. Os
trabalhos foram feitos nos
dias 10 e 11 de outubro.
A iniciativa foi dos proﬁssionais do local e na ocasião
criaram o “Espaço das Crianças”, ali eles aproveitaram
para se divertir.
De acordo com a responsável pela unidade, todas as
crianças que passaram pelo
local receberam um kit com
guloseimas e também escova
de dentes.
Cerca de 300 crianças
participaram do evento e
os pais parabenizaram as

Divulgação

As mães aprovaram o espaço oferecido às crianças

ações. Thaís Pires Floriano
Iwashita levou a ﬁlha Letícia para consulta médica e
comenta que gostou bastan-

te, porque no espaço criado
as crianças se divertiram e
as atividades oferecidas foram interessantes.

Homenagem
ao Dia dos Professores

N

este dia 15 de outubro a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo homenageia os Professores da
Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, pelo grandioso trabalho
que consiste na formação de valores,
princípios e atitudes buscando a formação da cidadania.
MENSAGEM DO GRANDE
MESTRE RUBEM ALVES

“Nietzsche escreveu que a primeira
tarefa da educação é ensinar a ver. É
a primeira tarefa porque é através dos
olhos que as crianças, pela primeira
vez, tomam contato com a beleza e o
fascínio do mundo. Os olhos têm que
ser educados para que a nossa alegria
aumente.
Já li muitos livros sobre Psicologia
da Educação, Sociologia da Educa-

ção, Filosoﬁa da Educação, Didática
– mas, por mais que me esforce, não
consigo me lembrar de qualquer referência à educação do olhar, ou à importância do olhar na educação.
Por isso, lhe digo: Professor: trate
de prestar atenção ao seu olhar. Ele é
mais importante que os seus planos de
aula. O olhar tem o poder de despertar
ou, pelo contrário, de intimidar a inteligência. O seu olhar tem um poder
mágico!
O olhar de um professor tem o
poder de fazer a inteligência de uma
criança ﬂorescer ou murchar.
Por isso lhe digo, professor: cuide
dos seus olhos…”
Rubem Alves - Gaiolas ou Asas:
A arte do voo ou a busca da alegria
de aprender.
Porto, Edições Asa, 2004.
(excertos adaptados)

Atletas da Melhor Idade são recebidos com festa
MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba ﬁcou
em 2º lugar na classiﬁcação
geral dos Jori - Jogos Regionais do Idoso e por este motivo a delegação que defendeu a
cidade desﬁlou na tarde de sábado (12). Os atletas saíram da
praça Monsenhor Marcondes

e foram até o Bosque da Princesa, onde foram recepcionados com uma grande festa.
O próximo desaﬁo dos
atletas pindenses será os JEI
- Jogos Estaduais do Idoso,
que acontecem no próximo
mês, em Santos. Logo após
conquistarem medalhas de
Maria Fernanda Munhoz

A delegação foi recepcionada pelo prefeito de Pinda,
proﬁssionais da Secretaria de Esportes e população

bronze, prata e ouro, em diversas modalidades, eles voltaram aos treinos e estão se
dedicando para subir ao pódio no litoral Sul.
Para o atleta de voleibol
adaptado, Aurélio, 74 anos,
a participação nos Jogos dos
Idosos é sempre uma alegria. Ele relembrou de várias
participações que já teve em
edições anteriores, tanto nas
fases Municipal como Regional e Estadual, e está satisfeito com o desempenho dos
atletas da cidade.
Na opinião da atleta de
coreograﬁa, Nadir, 72 anos,
foi muito bom participar de
mais essa edição dos Jori. Ela
estava muito animada nessa
caminhada, quando os atletas
puderam mostrar o troféu do
vice-campeonato e receber
o carinho da população por
mais essa vitória.

Maria Fernanda Munhoz

A delegação desﬁlou da praça Monsenhor Marcondes até o Bosque da Princesa
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Ricardo Piorino
aguarda explicações
da Administração

“Secretaria de Esportes não respondeu, dentro
do prazo regimental, o requerimento enviado
por este vereador, que solicita comprovação de
experiência na área de atuação”
Assessoria

de

Toninho da Farmácia apresenta Vereador Magrão
projeto em defesa dos idosos e
acompanha obras no
portadores de necessidades
asfalto do Pedágio da SP-62
Assessoria de Comunicação/CVP

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Vereador Toninho
Vereador Ricardo Piorino

O Presidente da Câmara de
Vereadores Ricardo Piorino (PDT),
fazendo uso de suas atribuições,
convocou o Secretário de Esportes,
Cléber Bianchi, para participar de
uma Audiência Pública nas dependências da Casa de Leis. Durante
a reunião, Piorino solicitou a comprovação de experiência na área,
conforme determina o Anexo I do
Decreto nº 4.250/2006 - Habilitação
Profissional: Experiência mínima,
comprovada, de 05 anos na área
de atuação.
Em suas explicações, o Secretário falou sobre sua formação na
área de Administração, mas, ao
tentar comprovar sua experiência
no segmento esportivo, não convenceu Piorino, que questionou sua
nomeação para assumir a Secretaria
de Esportes municipal.
Desta Forma, o Presidente do
Legislativo apresentou requerimento, aprovado por unanimidade
por seus pares, a fim de que o mesmo
comprovasse documentalmente a
experiência exigida por lei. Toda-

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

via, a secretaria manteve-se inerte
e não respondeu dentro do prazo
regimental (15 dias).
“A Lei é clara quando estipula
que o servidor deve ter, no mínimo,
cinco anos de experiência na área
de atuação, ou seja, o secretário
em questão está ocupando o cargo de forma duvidosa podendo
estar afrontando o Decreto nº
4.250/2006”, apontou Piorino.
“Quero deixar claro que não tenho nada contra a pessoa do Cléber
Bianchi; minha preocupação é com
a Secretaria de Esportes, umas das
mais importantes do município, e
que requer alguém experiente para
ocupar o cargo”, esclareceu.
“O esporte precisa ser levado
a sério, é um meio sadio de formarmos e integrarmos cidadãos
à sociedade; afinal a prática de
atividades esportivas envolve
saúde, disciplina, lazer e etc; razão
pela qual precisa ser tratado com
seriedade e responsabilidade”,
desabafou o vereador, que aguarda
manifestação da Administração.

da

Farmácia

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) apresentou
na Câmara Municipal um
projeto de lei que dispõe sobre
a gratuidade de “Área Azul”,
nas vagas específicas para
portadores de necessidades
especiais e pessoas com sessenta anos ou mais.
O objetivo da proposta
é garantir ao idoso e aos
portadores de necessidades
especiais acesso gratuito as
vagas de área azul, especificas
e devidamente identificadas.
Os estacionamentos em
áreas públicas são um dos
grandes problemas a serem resolvidos em nosso município,
visto o grande crescimento da

frota de veículos.
Atualmente
quem estaciona
seu veículo nestas
vagas especificas,
além de colocar o
cartão expedido
pelo departamento
de transito, é obrigado a retirar o ticket nos parquímetros da Área Azul,
senão corre o risco
de ser multado.
Segundo o Estatuto do Idoso,
em seu artigo 3º.
“É obrigação da
família, da comunidade, da sociedade
e do Poder Público
assegurar ao idoso,
com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária”. “Devemos
lembrar que idosos e portadores de necessidades especiais
são as principais vítimas de
tal problema, pois sofrem
muitas vezes com limitações,
que não permitem o seu fácil
deslocamento, sendo portanto
necessário o estacionamento
em local mais próximo possível, e preferencialmente
gratuito”, finaliza o vereador
Toninho da Farmácia.

Após vários requerimentos obras são
iniciadas na SP-62, no trecho do
pedágio municipal

Assessoria de Comunicação/CVP

O vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão
(PPS) visitou na tarde
desta quinta-feira, dia 10,
as obras que estão sendo
realizadas na Rodovia
Vereador Abel Fabrício
Dias -SP62, que liga o
Distrito de Moreira César
à Pindamonhangaba. Após
diversos requerimentos Magrão observa trabalho dos funcionários da
Prefeitura no recapeamento do asfalto do Pedágio
e reuniões, as obras de da SP 62
manutenção do asfalto do
Pedágio Municipal tiveram Subprefeitura, a Isenção de
inicio na semana passada. O IPTU/2014, conforme a Lei
vereador havia recebido di- nº 4372/05, de 22/12/2005,
versas reclamações quanto ao desde que preencham certos
estado de conservação e falta requisitos. “Muitas pessoas
de manutenção do asfalto, que desconhecem que tem direito
estava precário e com muitos a esses benefícios. Muitos
buracos.
não pagam o IPTU ou ficam
“Agradeço ao Executivo inseridos na Dívida Ativa,
por realizar este serviço, que sendo que, dependendo da
atende uma solicitação da situação financeira, estado de
população”, disse o vereador saúde e metragem da casa, por
Magrão.
exemplo poderiam solicitar a
De acordo com o parla- isenção do IPTU”, esclarece
mentar, o trecho do pedágio, Magrão.
precisa de um serviço de
O parlamentar informa que
qualidade visando melhorias podem solicitar a Isenção do
e a durabilidade da obra. Por IPTU/2014, as pessoas que
esta razão vai ser feito uma tenham filho adotivo até 18
base de concreto, medida im- anos; pessoas com deficiência
portante, uma vez que, o local (física ou mental); pessoas
tem fluxo intenso de veículos com doenças degenerativas
e caminhões.
como Câncer, Aids, (neste
Isenção de IPTU 2014
caso precisa de Laudo MéO vereador Magrão in- dico do SUS); aposentados
forma que os munícipes de e pensionistas com renda de
Pindamonhangaba tem di- até 13 (treze) UFMP’S – R$
reito a requerer no Setor de 884,39/mês; desempregados,
Protocolo da Prefeitura ou na ex-combatentes e cônjuges.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

Felipe César – FC reitera redução da Janio Lerario participa
Vereador Professor Eric
tarifa do transporte coletivo conforme de inauguração do Centro
participa de reunião do
Programa Vizinhança Solidária orientação do Tribunal de Contas
Comunitário do Mombaça
Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Professor Eric

O vereador Professor Eric
(PR) conheceu nesta semana o programa “Vizinhança
Solidária” que é considerado
uma ferramenta de prevenção
à criminalidade e mostra a
importância de um vizinho
cuidar da segurança do outro.
Como o custo é bem menor e
seus efeitos mais duradouros,
a prevenção primária acaba
sendo o primeiro degrau da
prevenção à criminalidade,
pois independe da ação da
polícia, visto que o cidadão
atua como co-produtor da
segurança. No programa,
o participante faz parte do
ciclo virtuoso que engloba a
Segurança Pública, pois tem
condições de materializar as
políticas públicas colocadas à
sua disposição. “É o cidadão
que conhece os problemas do
crime em primeiro plano no
seu bairro e na vizinhança, por
isso temos que conscientizar
e incentivar a população para
que cuide de sua rua e de seus

vizinhos. Deste modo,
inibimos a ação dos
bandidos e vivemos
em uma sociedade
melhor”, afirmou o
Professor Eric.
O vereador Professor Eric enalteceu
o programa. “Fiquei
maravilhado com a
palestra e pedi para
o capitão Cavalheiro
apresentar o programa
para os comerciantes
do Distrito de Moreira
César na reunião marcada para o dia 15 de outubro,
às 10 horas, na rua Acácio do
Nascimento, ao lado da Igreja
Católica do Padre Rodolfo,
onde na oportunidade, vamos
debater sobre segurança no
comércio. Parabéns Capitão
Cavalheiro pelo excelente
trabalho que vem executando
em nossa cidade”, concluiu o
Professor Eric.
Reunião com a
Bandeirante Energia
Na manhã desta quinta-feira, dia 10, o vereador Professor
Eric esteve reunido com o
representante da Bandeirante
Energia, Marcos Scarpa para
discutir as reivindicações da
população de Pindamonhangaba.
O parlamentar destacou
que esteve verificando os problemas de iluminação nos bairros Lago Azul e Horto Florestal
- Goiabal e Oliveiras, onde
fez diversos requerimentos
pedindo braços de luz, postes
e até troca de transformadores.

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) reitera ao prefeito,
através de Requerimento, para
que o Executivo, adote medidas
imediatas com relação à redução
da tarifa do transporte coletivo
municipal, baseada na desoneração do PIS e COFINS do
transporte público. Através do
Comunicado SDG nº 36/2013,
datado de 27 de setembro de
2013, do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, onde
alerta a todos os municípios com
relação a essas desonerações,
com redução para alíquota 0%.
O vereador Felipe César –
FC, vem insistindo com a atual
administração há tempos,
para que o valor da tarifa seja
revista e reduzida, porém
até o presente momento o
senhor prefeito nada fez,
e nem mesmo mostrou
boa vontade para atender
a legislação federal, onde
o amparo legal para essa
desoneração é a Lei Federal
nº 12.860, publicada em 11
de setembro de 2013, que
reduziu as alíquotas por base
na desoneração do PIS/PASEP e COFINS, incidentes
sobre a receita decorrente da
prestação de serviços regulares da área de transporte.
A referida Lei, DETERMINA,
aos órgãos jurisdicionados a
necessidade de realizar revisão
nos contratos afetados por esta
alteração tributária, nos moldes
do art. 65, § 5º da Lei Federal
nº 8.666/93.
Baseado neste comunicado
do Tribunal de Contas do Estado, o vereador Felipe César
– FC, entende que o Executivo
tem o dever de realizar a revisão
da tarifa, para o cumprimento
desta Lei Federal. “Esperamos
que com esta nova determina-

ção, o prefeito tenha bom senso
e atenda aos anseios de nossa
sofrida população, que muitas
vezes tem que deixar de comer,
para se locomover para o trabalho, muitas vezes, chegando até
mesmo atrasado no serviço, tendo em vista o mau atendimento
no transporte público de nossa
cidade”, desabafa o vereador
Felipe César – FC.
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
Assessoria de Comunicação/CVP

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

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.

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

O vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) participou
no último dia 05
(sábado) da inauguração do Centro
Comunitário “Maria Sacramento da
Silva”, no bairro
do Mombaça. A
solenidade contou com a presença do prefeito
Vito Ardito Lerario, vereadores,
integrantes do grupo FCD (Fundação Cristã de Deficientes) e de
aproximadamente 300 pessoas
compostas por parentes, amigos
e membros da comunidade local,
além da imprensa local. O local
recebeu a denominação de “Maria Sacramento da Silva, por força
de um Projeto de Lei de autoria
do vereador Janio Lerario.
Janio disse que a “entrega
desta obra foi mais um momento
gratificante e de fundamental
importância para o bairro que não
tinha seu Centro Comunitário e
por isso fizemos questão de nos
empenhar para que fosse construindo este local”. O vereador
disse, ainda, que o gestor público
tem obrigação de trabalhar para
melhorar a vida das pessoas e é
nesse sentido que estamos conduzindo o nosso mandato. “Fomos
procurado e estamos atendendo
mais um pedido para a população

Fotos: www.pindavale.com.br

Vereador Janio, prefeito Vito, Autoridades e
familiares no ato de inauguração do Centro
Comunitário do bairro do Mombaça

que confiou em nosso trabalho”,
concluiu o vereador.
Em relação a homenageada,
Janio afirmou que “Dona Maria
foi uma pessoa muito querida
pela comunidade, um exemplo
de humildade, de simpatia e de
bondade, recebendo sejam quem
fosse em sua casa sempre com
um sorriso estampado no rosto,
procurando ajudar sempre no que
fosse necessário”. Dona Maria
foi casada durante 57 anos com
o senhor Antonio Balbino até
que veio a falecer no dia 11 de
janeiro de 2009, vítima de uma
parada cardíaca. O casal teve 14
filhos biológicos e mais 5 filhos
adotivos que foram criados com
todo amor dentro de uma verdadeira família.
Finalizando, Janio salientou
que “agora os moradores do
Mombaça e bairros adjacentes
poderão realizar seus eventos,
reuniões, festas,
enfim, terão um
local adequado.
Parabéns a todos
pela conquista”.
V ereador J anio ,
prefeito V ito e
familiares
da homenageada ,

S ra . M aria
S acramento

da

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

S ilva
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Martim Cesar pede
Vereador Cal acompanha Dr. Marcos Aurélio
melhorias na sinalização
obra de recapeamento do continua sua luta por
mais Farmácias Populares viária da rua Suíça
Pedágio da SP-62
Assessoria

Caixa para receber a
Pedágio da SP - 62

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

Assessoria de Comunicação/CVP

concretagem no

Vereador Cal

O vereador José Carlos ali existentes e, com isso, proGomes – Cal (PTB) está acom- mover a liberação da futura
panhando de perto a obra que estrada que ligará a SP-62 ao
está sendo executada na pista Distrito Industrial do Feital fada Rodovia Vereador Abel cilitando, assim, o escoamento
Fabrício Dias - SP62, no tre- dos caminhões.
cho onde se localiza o pedágio
Linha de ônibus
municipal. No local, o asfalto
O vereador Cal também
encontrava-se em estado de está reivindicando que se crie
calamidade e causando muitos uma linha de ônibus integrada
problemas aos veículos que do Distrito de Moreira César e
transitavam na área.
outra da Zona Leste da cidade,
Cal acredita e torce para ambas direto para o Shopping
que esta obra de certo e que os Patio Pinda. Esse novo trajeto
problemas dos buracos neste irá facilitar a ida dos munícipes
trecho da rodovia sejam real- para o novo shopping, cuja
mente resolvidos. O recapea- inauguração está prevista para
mento está sendo executado o dia 14 de novembro próximo
pela Prefeitura, com o material e também vai permitir a ida à
fornecido pelo DER-Taubaté Câmara e ao Fórum.
e pela Concessionária Nova
:A
C
/CVP
Dutra.
Para o vereador Cal,
o ideal e o que vai realmente resolver todos
os problemas daquela
região é a transferência
deste pedágio para um
espaço entre os dois Funcionários da Prefeitura fazem a concretagem do
postos de combustíveis piso no pegágio da SP - 62
fotos

ssessoria de

omunicação

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

Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
preocupado com o acesso à Farmácia Popular, instalada somente no bairro do Crispim, solicitou a implantação de mais
três Farmácias Populares nas regiões do Araretama, Moreira
César e Zona Leste.
Segundo o parlamentar, com mais Farmácias Populares em
Pindamonhangaba será facilitado o acesso da mesma a todos
os cidadãos, pois somente com a farmácia instalada no Crispim, nem toda a população está sendo beneficiada e isso acaba
levando as pessoas a comprarem medicamentos mais caros. “É
preciso corrigir esse problema, fazendo mais Farmácias Populares em locais que serão de fácil acesso a todos os munícipes,
como nas regiões do Araretama, Zona Leste e Moreira César”,
considera o vereador.
“Precisamos informar toda a população da existência da
Farmácia Popular. Médicos, funcionários e órgãos da área de
saúde de caráter público devem avisar seus pacientes”, enfatiza
o parlamentar. O Dr. Marcos Aurélio solicitou este requerimento
junto aos órgãos competentes da Prefeitura, para que sejam
tomadas providências cabíveis para resolver este problema e
dar mais saúde e qualidade de vida a nossa população.“Quando
o assunto é saúde, sempre temos que agir com prioridade”,
destaca o vereador Dr. Marcos Aurélio.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereador Martim Cesar

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação ao prefeito Vito Ardito,
solicitando providências para
que sejam feitas melhorias
na sinalização horizontal e
vertical na rua Suíça, que vai
do trecho da rotatória que dá
acesso ao Loteamento Residencial Castolira, até a entrada
do Loteamento Parque das Palmeiras, na Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias, visando a
segurança dos ciclistas e veículos que trafegam pelo local.
Limpeza Urbana
O vereador Martim Cesar
solicitou ao Executivo, estudos e providências, para que
seja feito uma limpeza num
terreno baldio localizado na
esquina da rua Professora

Ísis de Castro Mello Cesar,
com a avenida Capitão João
Monteiro do Amaral, na altura do número 64, no bairro
Mombaça, que se encontra
com muito mato e lixo, e já
apresenta animais peçonhentos, caramujos africanos e
latas velhas acumulando água,
colocando em risco a saúde e
a segurança dos moradores
da região.
Agradecimento
O vereador Martim Cesar
agradece ao prefeito Vito
Ardito, pelo atendimento à
Indicação 870/2013, referente
a substituição da caixa d’água
na Escola Municipal “Maria
Aparecida Arantes Vasques”,
no Loteamento Residencial e
Comercial Mombaça.

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

Professor Osvaldo tem Outubro Rosa em
Câmara aprova projeto e
pedido atendido para
Pindamonhangaba tem
atletas de Pinda receberão
melhorias no Morumbi
apoio de Roderley Miotto ajuda financeira
Fotos: Assessoria

V ereador P rofessor O svaldo ,
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no destaque , agradece a recuperação das calçadas

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) por meio de Requerimentos e ofícios enviados à
Prefeitura e ao Departamento de Obras, teve a sua solicitação de melhorias na Praça
do bairro Jardim Morumbi,
atendida pela Prefeitura.
A praça localizada entre
as ruas José Marcondes
César e a rua João Alves
dos Santos, tem uma calçada que estava esburacada,
prejudicando a passagem
de pedestres, podendo con-

tribuir para a ocorrência de
acidentes.
O vereador Professor
Osvaldo, representando a
população do bairro, fêz o
pedido de conserto, que foi
atendido pelo setor competente da Administração
Municipal. “Esta é uma
praça muito importante para
o convívio dos moradores
do bairro e esta melhoria vai
proporcionar mais segurança
para a população que a utiliza”, ressaltou 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

A campanha “Em Outubro
Pense Rosa”, coordenada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em Pindamonhangaba, teve início no último
domingo, dia 6.
Tradicional no município, a
campanha tem foco no combate
ao câncer de mama e o câncer do
colo do útero, bem como na realização de exames preventivos às
mulheres, de forma a previni-las
e orientá-las.
O vereador Roderley Miotto
(PSDB), membro da Comissão
de Sáude e Assistência Social
da Câmara, apoia essa iniciativa e ressalta, em seu contato
com o povo e por meio de suas
redes sociais, a necessidade das
mulheres se atentarem para a
prevenção dessas doenças. “Que
bom vermos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
(CMDM) se empenhando para
que a campanha “Em Outubro
Pense Rosa” consiga chegar a
todos os nossos munícipes. Isso
é mais que um direito de nossas
mulheres, é a preocupação com
o futuro e a qualidade de vida”,
declara o parlamentar.
Por ano, o câncer faz 4.800
vítimas fatais e apresenta quase
19 mil novos casos, números
esses preocupantes para o Governo. Por esta causa, o INCA
(Instituto Nacional de Câncer)
em parceria com o CMDM desenvolve o Outubro Rosa, que
faz várias ações com o objetivo
de conscientizar as mulheres
para a necessidade de se prevenir. Em Pindamonhangaba,
até o final do mês, ocorrerão
diversas programações, como

consultas médicas, ações de
conscientização, baile, culto,
missa, encontros, palestras,
café da manhã, entre outras
atividades. Dentre elas, no dia
26, domingo, uma Caminhada
de Conscientização, com saída
prevista para às 9 horas, da Praça
Monsenhor Marcondes.
As munícipes que se interessarem podem procurar as Unidades de Saúde mais próximas
para fazer o preventivo e também
o exame de câncer de mama.
Além das Unidades de Saúde,
os preventivos poderão ser feitos no Laboratório Municipal,
localizado na Rua Frederico
Machado,192, em frente ao Centro de Especialidades Médicas.
O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 12 às 16 horas
e é necessário apresentar o RG
e o cartão SUS.
A organização, que conta
com o apoio da população, pede
para que os participantes usem
algum acessório cor-de-rosa
durante todos os eventos e ações,
de forma a contagiar a todos.
Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /CVP

O plenário da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou
por 8 votos a 2, nesta segunda-feira, dia 07 de outubro, o Projeto de Lei n°
126/2013, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão
de incentivo financeiro aos atletas do município para participação de
competições regionais, estaduais, nacionais ou internacionais”. Votaram
contra o projeto os vereadores Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
e Professor Osvaldo (PMDB).
Com a aprovação do documento, o Executivo Municipal fica autorizado a conceder incentivos financeiros aos atletas de todas as modalidades
esportivas, residentes em Pindamonhangaba, que venham a participar de
competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. De acordo
com o artigo 2º do projeto, os valores concedidos variam de 70 Unidades
Fiscais do Município de Pindamonhangaba (UFMP) hoje correspondente
a R$ 4.762,10 para eventos regionais, estaduais e nacionais a 140 UFMPs
(R$ 9.524,20) para competições internacionais. Os incentivos financeiros
só poderão ser utilizados para custear gastos com inscrição, transporte,
alimentação e hospedagem, relativos ao atleta para o evento esportivo e a
prestação de contas, segundo o artigo 4º § único, deverá ser feita mediante
a apresentação de notas fiscais das despesas, comprovante de inscrição e
de efetiva participação no evento.
Contas rejeitadas
Os vereadores também analisaram o Projeto de Decreto Legislativo
(PDL) n° 04/2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, que “dispõe
sobre as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao
Exercício de 2011”. E o plenário deliberou pela rejeição das contas com
a aprovação por 10 a 1 do PDL nº 04/2013. O único voto contrário foi
do vereador Felipe César – FC (PMDB) que alegou acatar o Parecer do
Tribunal de Contas de São Paulo que emitiu “parecer favorável à aprovação
das contas da Prefeitura de Pindamonhangaba, exercício de 2011, excetuando-se os atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal”.
A “Comissão de Finanças e Orçamento” formada pelos vereadores
Martim Cesar (DEM), Professor Eric (PR) e Janio Ardito Lerario (PSDB)
optou pela rejeição das contas da Prefeitura de 2011 “em razão das inúmeras irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo – Processo TC 001369/026/11, conforme contido às folhas 114/134
e do apurado pelas Comissões Especiais de Inquérito.
Utilidade Pública
O último projeto constante da Ordem do Dia foi o PL n° 133/2013,
do vereador Roderley Miotto (PSDB), que “declara de Utilidade Pública
o GRUPO DE ARTESANATO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA”. O
documento foi aprovado por unanimidade dos votos do plenário.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
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Maria Fernanda Munhoz

Pindamonhangaba, terça-feira, 15 de outubro de 2013

Budinha faz golaço no empate
entre Castolira e Pindense
Castolira e Pindense ﬁzeram um jogo agitado, no
domingo (13), às 9h15, no
Bosque. Antes do jogo começar aconteceu um fato
inusitado: as bandeirinhas da
linha de fundo não estavam
nos lugares, assim duas foram
improvisadas, e a partida poderia não ter acontecido, pois
o regulamento prevê que em
casos como esse o time mandante (Castolira) poderia perder por WO.
Precisando vencer para
continuarem na zona de classiﬁcação para a próxima fase,
as equipes adotaram postura
ofensiva, com os atacantes
bem adiantados. Assim, aos
sete minutos, Budinha ‘entortou’ o zagueiro e soltou uma
bomba de fora da área, fazendo 1 a 0 para o Pindense. O
gol animou o time, que dominou as ações até os 35 minutos, quando houve equilibrio,
mas o primeiro tempo acabou
mesmo no 1 a 0.
Na etapa complemen-

Israel Dias

Oﬁcina de pipas foi uma das atividades oferecidas

Crianças comemoram
dia com muita festa
MARCOS VINÍCIO CUBA

Atletas do Pindense e Zé do Gás disputam lance

tar os gols saíram. Ricardo
Alexandre aproveitou um
lançamento, invadiu a área
e empatou. O técnico Adilson pedia atenção na marcação e que Carlos Magno
encostasse nos atacantes. A

observação foi fatal. Magno
aproveitou a sobra e virou
o jogo. Mas Budinha, que
não desistia das jogadas,
mais uma vez mostrou faro
de gol, igualando o placar. A
partida terminou em 2 a 2.

Atacante Budinha

Milhares de crianças aproveitaram a festa que a Prefeitura
de Pindamonhangaba organizou
no ﬁnal de semana em comemoração ao dia 12. Na tarde de sábado, o Bosque da Princesa foi
o ponto de encontro de crianças,
jovens e adultos, já no dia 13 a
praça Pastor José Ezequiel da
Silva, no Araretama, é que atraiu
as famílias.
A festa do Dia das Crianças
foi promovida em três locais
este ano, no dia 6 de outubro
quem pôde brincar foram os
moradores do Vale das Acácias
e região. Quem passou por lá
também aprovou a iniciativa da
Prefeitura, em descentralizar as
comemorações, como é o caso

de Maria Aparecida de Oliveira
Santos.
“Achei muito interessante
eles trazerem a festa aqui para o
bairro, mais perto de casa. O legal de ter sido em vários lugares
é que eu também levei as crianças para o Bosque da Princesa,
então eles tiveram duas festas”,
comenta Maria.
Os moradores da região central levaram os ﬁlhos ao Bosque
da Princesa no sábado e as
crianças participaram de várias
estações recreativas, visitaram
a Brinquedoteca, Casa Verde,
o Projeto Escola Integrada,
jogaram damas gigante, e também fizeram outras atividades,
como as oﬁcinas de artes, por
exemplo.

Ferroviária sai na frente com Gatinho, mas Tipês empata
Israel Dias

Desesperada, a Ferrô recebeu no
domingo (13), o Terra dos Ipês para
tentar por ﬁm à série sem vitórias e
subir na tabela, no estádio Boa Vista.
O técnico André organizou
o time da Ferrô para marcar sob
pressão e sufocar o adversário. A
tática deu certo, pois os atacantes
José Antonio, Gatinho e Ednaldo
criaram boas chances de abrir o
placar, mas paravam nas boas de-

fesas do goleiro José Carlos.
De tanto insistir o gol saiu. Gatinho aproveitou a chance e fez um
a zero para a Ferrô. Até o ﬁnal do
primeiro tempo, a Ferrô poderia
ter aumentado e “matado o jogo”,
mas desperdiçou algumas chances.
No segundo tempo, o técnico
Eduardo (Terra dos Ipês) posicionou Fábio Araujo no lado direito
do ataque e as oportunidades co-

meçaram a aparecer. O goleiro
Mauro trabalhou bastante em
chutes de fora da área e em cobranças de bola parada. A Ferrô
cansou e deu espaços para o adversário atacar. Com isso, Douglas recebeu na área e tocou no
canto direito de Mauro e empatou, dando números ﬁnais ao jogo
e contribuindo para o jejum de vitórias da Ferroviária.

RESULTADOS DA
RODADA DO 35
JD. RESENDE
FERROVIÁRIA
INDEPENDENTE
CIDADE NOVA
VILA SÃO JOSÉ
BANDEIRANTE
CASTOLIRA

2
1
1
0
3
2
2

X
X
X
X
X
X
X

1 FLUMINENSE
1 TIPÊS
2 AFIZP
2 ESTRELA
1 MOMBAÇA
7 BELA VISTA
2 PINDENSE

Meia Gatinho

Veterano do Corinthians faz 40 anos Corrida de Rua
Marcos Vinício Cuba

atrai participantes
de várias cidades
MARCOS VINÍCIO CUBA

A confraternização foi marcada com a partida amistosa e homenagens, além disso, teve o almoço

MARCOS VINÍCIO CUBA
Quatro décadas de total
amor ao futebol, o esporte
que une pessoas de todas as
classes sociais. Os veteranos
do Corinthians festejaram o
aniversário desta união pela
bola no último sábado (12).
Aproximadamente 60 pessoas aproveitaram esta confraternização no campo do Alto
Cardoso.
Marcos Vinício Cuba

Dalmo se emocionou

Uma das exigências para
fazer parte dos veteranos é
ter mais de 40 anos, isto atualmente, porque há muitos
adeptos, no entanto Dalmo
Leite da Silva, que está há 36
anos neste grupo, começou
nos veteranos com menos
de 40. “Festejar os 40 anos
dos veteranos é uma emoção
muito grande, é um sonho
que se tornou realidade”.

Carlos Alberto Ferreia,
“Caito”, é o jogador “bixo”
nos veteranos. Ele está batendo bola com o grupo há
três semanas e comenta que
resolveu jogar neste clube
porque tem muitos amigos e
por ter sido convidado ﬁcou
muito feliz. O goleiro diz que
bater bola aos sábados é gratiﬁcante e parabeniza a equipe responsável pelo grupo.
Marcos Vinício Cuba

Rafael foi homenageado por contribuir com o grupo

Rafael Ramos é coordenador técnico do veteranos
e está neste grupo desde 11
de outubro de 1973 e diz que
celebrar os 40 anos é uma
honra. Ele conta que entrou
para os veteranos começando a jogar no gol, porque
ainda não tinha idade para
estar na linha. “Uma das coisas que mais me marcaram
nos veteranos foi quando
um de nossos companheiros
teve um ataque cardíaco e no
campo tinham três médicos.
Este esporte une pessoas de
todas as classes sociais, têm
pessoas de todas as proﬁssões aqui, somos um grupo
unido e todos se dão bem”.
José Altair Ferreira, “Paturi”, é árbitro dos veteranos
e revela que a festa dos 40
anos é motivo de alegria,
porque estar entre os amigos
e fazendo o que gosta é bom.

A 2ª etapa do Circuito Corridas de Rua de Pindamonhangaba, promovido pela Prefeitura em
parceria com a Etep, atraiu participantes de cidades da região e
da capital. Os campeões foram
Francisco de Paula Pereira Filho
e Luciana Siqueira Paulo. Os interessados em marcar presença
na 3ª etapa, mesmo que já tenha
participado anteriormente, terão
que fazer nova inscrição. Os
prazos para se inscrever serão
divulgados em breve.
O professor universitário Alfredo Bastos é morador de Taubaté e gostou do percurso da 2ª etapa e parabenizou a iniciativa da
organização, porque é uma forma
de fazer com que os corredores
também conheçam os bairros da
cidade, ele apoiou a ideia.

O campeão diz que esta
prova é de resistência e não tem
muito tempo para pensar e nem
ﬁcar olhando para o adversário,
porque um descuido pode fazer
perder a posição. Ele aﬁrma que
a expectativa para a próxima
etapa é a melhor possível e está
conﬁante.
Luciana conta que não participou da primeira etapa porque estava em outra prova. Ela
também elogiou o percurso no
Araretama e como professora de
educação física convida as pessoas para participar da prova, mas
adianta que é necessário cuidar da
saúde antes de correr.
A 3ª etapa será noturna e está
marcada para o dia 2 de novembro
e vai ocorrer em Moreira César. A
largada será no Centro Esportivo
José Ely Miranda, “Zito”.
Marcos Vinício Cuba

Francisco disparou e venceu a prova no Araretama

