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Pinda discute Zoneamento Urbano

Cemitério
Municipal
tem horário
diferenciado

A população poderá opinar sobre o Zoneamento Urbano nesta sexta-feira (1º/11), às 10 horas, no auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba. Serão discutidas mudanças no Feital, Pinhão do Borba, Água Preta e
Socorro, além de intervenções na estrada do Atanázio.
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“Nosso
Bairro”
encerra
atividades
no Pasin
Cultura & Lazer 7
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Festival de Teatro começa sábado

Divulgação

Pindamonhangaba
realiza a 36ª edição do
Feste - Festival Nacional
de Teatro - a partir deste
sábado (2), às 15 horas,
no Bosque da Princesa.
Serão 22 apresentações
gratuitas até o dia
17 de novembro. O
tradicional evento reunirá
companhias de todo o
Brasil e três grupos de
Pinda.

Inauguração
O Espaço Cultural
Teatro Galpão (antiga
Cootepi) será inaugurado
neste domingo (3), às
17 horas. O local vai
receber a maior parte dos
espetáculos do Feste.
Especial Feste 8
Cena da peça “Desvairado
Desassossego”, que
abrirá o festival

Homem
leva facada
no peito
Polícia 4

Copa de
Futebol inicia
domingo
Esportes 18

previsão do tempo
SEXTA-FEIRA - 1º/11
Nublado,
muitas nuvens
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
24ºC

SÁBADO - 2/11
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

16ºC
26ºC

DOMINGO - 3/11
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Nova galeria de águas evita
enchentes no Terra dos Ipês
A construção de uma galeria
de águas pluviais no Terra dos
Ipês, em Moreira César, vai
evitar enchentes e garantir a
tranquilidade dos moradores e
comerciantes. São mais de 100
metros de tubulação, que vão
conduzir a água das chuvas
para córregos do distrito.

Divulgação

As mudanças realizadas pelo
Departamento de Trânsito da
Prefeitura de Pindamonhangaba estão facilitando o fluxo de
veículos, evitando congestionamentos e acidentes na área
Segundo Caderno
central.
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Programa aborda
desenvolvimento
da cidade

Circuito Corridas
de Rua terá
largada no “Zito”
Esportes 18

As obras estão em andamento e vão melhorar a qualidade de vida no bairro

Especial Verão

17ºC
28ºC

SEGUNDA-FEIRA - 4/11
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA 18ºC
TEMP. MÁXIMA 30ºC
FONTE:CPTEC INPE

Desaﬁo é alinhar alimentação a exercícios físicos
Com a proximidade do verão, muitas pessoas passam a
se preocupar ainda mais o corpo. Alguns se exercitam com

Mudanças
facilitam
trânsito
no centro

caminhadas e corridas, outros
vão às academias – que costumam ficar lotadas nesta época
do ano. Nesta edição, a Tribuna

traz um especial sobre como
manter o corpo em forma e de
maneira saudável.
Especial 13

As duas últimas edições do
programa ‘O Prefeito e Você’
abordaram temas ligados ao
desenvolvimento de Pindamonhangaba. Na última semana,
os convidados foram a direção do Tenda e da Acip. Nessa
quarta-feira (30), a conversa
tratou do incentivo ao turismo
com membros do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande.
Segundo Caderno

2

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, 30 de outubro a 1º de novembro de 2013

Cemitério terá horário diferenciado no feriado

Editorial

Arquivo TN

Empreendimentos geram
novas oportunidades
Citado algumas vezes neste espaço editorial,
Pindamonhangaba é a cidade das oportunidades.
Os novos empreendimentos que estão se instalando no município geram mais vagas de emprego, incentivam ainda mais a preparação e a capacitação
proﬁssional de todos, especialmente dos jovens.
Com a inauguração, na última semana, do Tenda
Atacado, Pinda parece cada vez mais próspera em
desenvolvimento. Este empreendimento, somado a
tantos outros que estão se instalando e em fase de
instalação no município, está mudando o panorama
econômico de Pindamonhangaba. Com mais empregos, mais geração de renda, mais contribuição
para o orçamento da cidade e, assim, a segurança
de mais e mais investimentos para melhorar ainda
mais Pindamonhangaba.
O Tenda traz 300 empregos diretos e mais de
900 indiretos, num aporte total de R$ 28 milhões.
No mesmo terreno, está prevista também a construção de lojas para atender às diversas demandas
dos clientes.
Aliadas às indústrias, Pinda ainda vai ganhar
até o ﬁnal do mês o shopping: o centro de compras,
entretenimento e gastronomia tão sonhado em nossa cidade. Lojas âncoras, como a Renner, já estão
contratando na cidade e a intenção do PAT – Posto
de Atendimento ao Trabalhador – é que 100% das
vagas oferecidas pelo shopping possam ser preenchidas por candidatos moradores de Pindamonhangaba.
Com a chegada de novas empresas, um dos
setores em aquecimento na cidade é o hoteleiro.
A inauguração do Maroje, na próxima semana, e a
instalação do SleepIng aumentam a já grande oferta
de opções para empresários e turistas na cidade. O
‘boom’ de negócios e investimentos e oferecer mais
uma opção de hospedagem, demonstra a preocupação em também receber da melhor forma esse
público. As obras deverão ser iniciadas no começo
de 2014 e a inauguração está prevista para 2016.
Além dos empreendimentos futuros, é importante destacar os investimentos econômicos já conquistados, como a expansão da Novelis, com
investimentos de US$ 340 milhões, geração de
130 novos postos de trabalho, possibilitando um
aumento na capacidade de produção de laminados de alumínio de 400 mil toneladas para 600
mil toneladas anuais.
Assim, outras indústrias também estão em fase de
expansão e outras estudam a chegada ao município.
Neste momento, é bom se manter atualizado,
procurar cursos de capacitação e aperfeiçoamento.
Embora a oferta seja grande, o mercado de trabalho
exige mão de obra qualiﬁcada e muita disposição.

Datas Comemorativas
Veja o que se comemora hoje,
1º de novembro, e nos dias seguintes:
1º/11 – Dia de Todos os Santos.
2/11 – Dia de Finados, Dia de Santa Eustáquia.
3/11 – Dia do Direito de Voto à Mulher, Dia de São Valentim, Dia do
Barbeiro e do Cabeleireiro.
4/11 – Dia do Inventor, Dia da Cultura, Dia do Escoteiro do
Brasil, Dia de São Carlos Borromeu.
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Escola
promove
Haloween

Nesta sexta-feira (1°/11), o colégio Objetivo promove uma festa
em comemoração ao Dia das Bruxas, para adolescentes de 12 a 19
anos. O evento acontece das 18 às
22 horas, na sede da escola, e terá
atrações como as bandas A Tropa
e Synthesis Band.
Os organizadores ressaltam
que não haverá comercialização de
bebidas alcoólicas. Os ingressos
são vendidos a R$ 15, na tesouraria do colégio. Traje obrigatório:
roupa preta ou fantasia.

O Cemitério Municipal terá
horário diferenciado de funcionamento nesta sexta-feira (1º/11),
Dia de Todos os Santos, e no sábado (2), feriado de Finados. Na
sexta, será das 7 às 18 horas, e

no sábado, das 6 às 19 horas.
Durante o mês, as equipes do
Departamento de Serviços Municipais da Prefeitura realizaram
toda a limpeza e manutenção do
cemitério para a data, quando o

local recebe a maior movimentação de visitantes. O período
autorizado para reforma dos túmulos encerrou no dia 28 de outubro e o de limpeza dos jazigos,
no dia 31.

Subprefeitura faz serviços em loteamento
Divulgação

A equipe da Subprefeitura
está trabalhando, até o ﬁnal
desta semana, nos serviços
de manutenção no loteamento
João Tamborindeguy, que ﬁca
próximo à praça São João. Estão sendo executados capina e
pintura de guias do bairro, que
levarão mais segurança para
pedestres e motoristas que transitam pelo local.

Escola realiza exposição de projetos
A escola municipal Prof. Moacyr de Almeida realiza, nesta
sexta-feira (1º/11), o 3º Revelando a Escola, com exposição
dos projetos e trabalhos desenvolvidos pelos alunos durante
o ano, como: Centenário de
Vinícius de Moraes, Economia

Verde (Sustentabilidade), Artes
e Cores, Educação Financeira, Segurança Infantil, Nós e
Monteiro Lobato, Maquetes e
Mascotes, Jornal Juniores, Coral em Libras e Amigo Bicho,
em parceria com a Associação
Centopeia de Proteção aos Ani-

mais e o Abrigo Municipal, que
promoverá uma Feira de Adoção de Animais no local. São
colaboradores: a Faculdade de
Pindamonhangaba, o Comitê de
Mobilização pela Educação e
a Planeta Educação. O evento
será das 9 às 12 horas.

Palestra Edutran em empresas
Divulgação

SP tem queda
histórica de
mortalidade
por Aids

A Secretaria Estadual de
Saúde comemorou os 30 anos do
Programa Estadual DST/Aids-SP,
na quinta-feira (31), com o menor
índice de mortalidade da doença
na história. Levantamento do Programa aponta que em 2012 foram
registrados 3 vezes menos óbitos
do que há 17 anos – quando o índice passou a ser oﬁcializado. Além
disso, foi constatado que a sobrevida dos pacientes é cada vez maior
e de melhor qualidade.

OAB divulga
aprovados
no exame

A OAB - Ordem dos Advogados
do Brasil divulgou, na quinta-feira
(31), o resultado preliminar com a
lista dos aprovados no Exame da
Ordem. Quem fez a segunda fase e
não foi aprovado poderá entrar com
recurso no site da OAB (www.oab.
fgv.org) contestando a correção
da prova prático-proﬁssional. Se o
recurso for aceito, o nome poderá
constar no resultado ﬁnal, a ser divulgado no dia 19 de novembro.

Pega Tudo
no Mariana e
Carlota
A Edutran - seção de Educação no Trânsito do Departamento de Trânsito da Prefeitura realiza palestras de
conscientização em escolas e
empresas da cidade, mediante
agendamento. No último dia

24, foi realizada uma palestra
sobre Direção Defensiva para
os funcionários da Tecn-Serv
Serviços Industriais, complementando a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes,
promovida pela empresa. A

palestra abordou dicas de segurança para a prevenção de
acidentes de trânsito, cuidados
com o veículo, uso do cinto de
segurança, dispositivos de retenção para crianças e uso do
celular na direção.

Projeto de conscientização no trânsito
A escola municipal Arthur
de Andrade, no bairro Cidade Nova, finalizou, na última
semana, o projeto “Trânsito:
respeito à vida”, para conscientização dos alunos, pais
e comunidade. O objetivo do
projeto é minimizar as infra-

ções ao trânsito em frente à
escola e ampliar as condições
de segurança dos alunos nos
horários de entrada e saída.
Como parte das ações, foram
realizadas palestras por agentes de trânsito, para alunos e
pais. No último dia 23, equipe

Divulgação

escolar, alunos, pais e comunidade fizeram passeio ciclístico
pelo bairro, ampliando a mobilização, com um grande número
de participantes. A gestora da
escola agradece o apoio da comunidade e do Departamento
de Trânsito da Prefeitura.

Na próxima semana, entre os
dias 4 e 7 de novembro, o Pega
Tudo estará nos bairros Mariana
e Mombaça I, fazendo a coleta do
entulho que a população deve retirar dos quintais e depositar nas
calçadas. Até o ﬁnal desta semana,
a equipe ﬁnalizará capina, varrição,
limpeza geral e retirada de entulho
nos bairros Aurora, Campo Belo e
Mombaça II. Até o momento, 74
viagens de caminhão com entulho
foram realizadas.
Em Moreira César, até o ﬁnal
desta semana, a equipe da Subprefeitura está realizando o Pega Tudo
no Mantiqueira. Os serviços retornam de 11 a 14 de novembro no
Terra dos Ipês I e Jardim Carlota.

AMA faz palestra em escola
Na última semana, o AMA
– Abrigo Municipal de Animais
– esteve na escola municipal
Prof. Moacyir de Almeida, realizando a palestra para a conscientização contra os maus
tratos e abandono dos animais.
Mais de 50 crianças assistiram
à palestra, que teve, ainda, a
participação da Ingrid, a cade-

linha cadeirante que é mascote do Abrigo. A palestra teve o
apoio da Associação Centopeia de Proteção aos Animais.
O AMA realiza palestras em escolas e instituições, mediante
agendamento, com o objetivo
de conscientizar as pessoas
que possuem ou ainda irão
possuir animais de estimação.
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Terra dos Ipês recebe galeria de águas
MARIA FERNANDA MUNHOZ

O bairro Terra dos Ipês
I está recebendo, desde o
início de outubro, as obras
de construção de galeria de
águas pluviais. Os serviços
foram iniciados no dia 7 e
ainda estão em andamento.
De acordo com informações da Subprefeitura
de Moreira César, estão
sendo construídos mais de
100 metros de galeria, para
melhor captação de águas
das chuvas.
Com a obra, a intenção
é também evitar enchentes
em áreas de acúmulo de
águas nas vias e organizar

Divulgação

a vazão até os córregos
próximos. Além da tubulação da galeria, o sistema
de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas é
composto por guias ou
meio-ﬁos, sarjetas, bocas
de lobo e poços de visita.
Essa nova galeria é
mais uma ação da Prefeitura de Pindamonhangaba
para melhorar a qualidade
de vida da comunidade
que mora no bairro e nas
regiões próximas.
Mais de 100 metros
de galeria estão sendo
construídos no bairro

Pinda realiza ações
do programa “São
Paulo Solidário”
MARCOS VINÍCIO CUBA
A equipe de Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba iniciou
as ações do programa “São
Paulo Solidário” e conta
com o apoio da população.
As atividades tiveram início no dia 23 de outubro
e os primeiros bairros que
estão recebendo as visitas
são Araretama e Castolira.
Este serviço é de coleta
de informações, feito casa
a casa por visitadores sociais.
Conforme as informações da Secretaria de
Saúde e Assistência Social
da Prefeitura de Pindamonhangaba, serão visitadas
mais de seis mil famílias,
previamente cadastradas
pelo serviço de Assistên-

cia Social, e outras que
já têm sido atendidas por
programas de auxílio do
Governo.
O “São Paulo Solidário” é um programa estadual e tem por objetivo
auxiliar as famílias a superarem a extrema pobreza, e garantir a mobilidade
social a todos os paulistas
que se encontram em situação de miséria.
Nesta primeira etapa as
famílias irão responder as
questões feitas pelos proﬁssionais da Prefeitura e
este material vai possibilitar o mapeamento do município, com isso, haverá
a possibilidade de estabelecer quais ações deverão
ser desenvolvidas em prol
das famílias.

Prefeitura realiza limpeza, capina
e roçada em diversos bairros
MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, ininterruptamente, os serviços de
manutenção da cidade. Na
semana entre os dias 24 e 31
de outubro, foram feitas a
limpeza, roçada e capina em
diversos bairros.
As equipes da Secretaria
de Obras, por meio do DSM
- Departamento de Serviços
Municipais,
realizaram a
limpeza das ruas e da canaleta do bairro Campos Maia;
limpeza e roçada na quadra
de esportes do Jardim Princesa; limpeza nas ruas do Nova
Esperança, do São Benedito e
das praças em frente ao cemitério. Também foram feitas a
roçada e limpeza do Largo do
Quartel, da praça Santa Luzia,
área verde no CDHU – Arco
Íris e em diversas ruas do
Nova Esperança e Araretama.
Foram realizadas, ainda,
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Serviços de manutenção na praça Santa Luzia deixou local mais agradável

a retirada de lixo e entulho da estrada municipal
do Mombaça / Araretama;
a colocação de placas de
proibido jogar lixo em ruas

Moradores do Feital participam
de atividades do “Outubro Rosa”
Divulgação

do Araretama, e a limpeza
de bocas de lobo nos bairros Parque São Domingos e
Maria Áurea.
Com as ações, o objeti-

vo da Prefeitura é manter a
cidade limpa e segura para
a população, melhorando
cada vez mais a qualidade
de vida nos bairros.

Audiência discute
Zoneamento Urbano
DANIELA GONÇALVES
Acontece na sexta-feira
(1º/11), na Prefeitura, uma audiência pública para discutir a
situação do Zoneamento Urbano
da cidade, conforme Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de
2006 – Plano Diretor Participativo. O evento, realizado por meio
do Departamento de Planejamento, propõe mudanças nos
bairros: Feital, Pinhão do Borba,

Água Preta e Socorro. O plano
também propõe intervenções na
estrada do Atanázio.
Estas ampliações serão
executadas com o objetivo de
acompanhar o crescente desenvolvimento no setor empresarial
e industrial do município e a demanda de áreas.
A audiência pública será realizada no auditório da Prefeitura, às 10 horas.

Oﬁcinas de artes
e esportes abrem
inscrições para 2014
Mulheres participaram das atividades desenvolvidas na unidadde de saúde do bairro

MARCOS VINÍCIO CUBA
As unidades de saúde
de Pindamonhangaba realizaram várias ações em prol
da campanha “Em Outubro Pense Rosa”. Nos dias
25 e 26 de outubro as moradoras do bairro Feital tiveram a oportunidade de conferir os trabalhos e receber
orientações. As ações foram

desenvolvidas por meio da
equipe do PSF em parceria
com a Delegacia da Mulher.
O público assistiu a
uma palestra sobre violência contra a mulher. Depois
participaram de dinâmicas;
aprenderam a fazer exercícios de fortalecimento pélvico e coleta de preventivo.
Também receberam informa-

ções sobre o câncer do colo
do útero, além disto, as mulheres acima de 40 anos foram encaminhadas para realizar exames de mamograﬁa.
A equipe do PSF confeccionou lembrancinhas
para distribuir às mulheres.
Magda Aparecida Almeida Morais compareceu à unidade, e destaca que ao fazer

o preventivo a pessoa pode
descobrir o câncer no começo, e o tratamento é mais eﬁcaz. “Eu tenho 69 anos e desde os 40 faço o preventivo.
Este exame serve para salvar vidas e evitar o sofrimento das mulheres e das famílias
também. Recomendo que as
mulheres procurem os postos
de saúde para se cuidar”.

Pindamonhangaba terá um
CEU - Centro de Artes e Esportes Uniﬁcado e para desenvolver atividades neste espaço,
serão oferecidas oﬁcinas de mobilização social pela Prefeitura.
As aulas são gratuitas e os interessados podem se inscrever.
As pessoas poderão procurar o Centro de Referência em
Assistência Social de Moreira
César, instalado no Cisas. O
horário de atendimento é das
7h30 às 11h30 e das 13 às 17
horas. De acordo com as informações da Secretaria de Saúde

e Assistência Social este espaço
está em construção e a estimativa de entrega é junho de 2014,
entretanto, a partir de janeiro
a comunidade terá a opção de
frequentar as oﬁcinas. Entre os
temas a serem abordados estão: sensibilização, gestão compartilhada, grupo gestor, entre
outras. Conforme o Governo
Federal, a mobilização social no
CEU visa garantir a participação
social durante o processo de
implantação do equipamento,
visando potencializar a gestão
do mesmo.
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Homem
é pego
furtando
cuecas
infantis

PM prende suposto autor de homicídio
Um homem suspeito de
ser o autor de um assassinato foi preso na segunda-feira
(28). O crime teria ocorrido
há alguns meses na cidade de
Tremembé.
WA, 29 anos, foi preso em
uma fábrica no Distrito Em-

presarial de Pinda, local onde
trabalhava. Ele foi localizado
após uma denúncia anônima.
Segundo
informações
que constam no boletim de
ocorrência, o homem usava
documentos falsos, além de
ter informado endereço er-

rado para o setor de RH da
empresa.
Após investigação, a polícia constatou o verdadeiro
endereço do suspeito, cuja
residência seria no Goiabal.
Chegando ao local, após
vistoria, foi encontrada uma

espingarda de fabricação internacional, que teria sido
utilizada na ação, juntamente
com munição e uma balança
de precisão.
Ele foi encaminhado à
delegacia, onde também foi
constatado que é procurado

Homem
leva
facada
no peito

Polícia prende jovens que pichavam a cidade
material, mas, quando questionados sobre a autoria da
pichação, ﬁcou quieta.
Os infratores: GFPL,
15 anos; PCSC, 18 anos;
AJOM, 20 anos; BFCG, 18
anos; TAF, 18 anos; LSA,
18 anos; LBD, 30 anos, e
DWNC, 19 anos, foram
encaminhados à delegacia
para a adoção de providências cabíveis. Foram feitos
termos circunstanciados à

polícia judiciária bem como
encaminhamento à Vara da
Infância e Juventude (no
caso da adolescente).

Polícia Federal prende mulher
com 45 quilos de maconha
Uma mulher foi presa
com 45 quilos de maconha
na madrugada da última terça-feira (29). A Polícia Federal fazia uma ﬁscalização
de rotina em Moreira César,
quando parou um ônibus

que seguia com destino a
Salvador-BA
Em meio à revista, foi
detectada uma mochila que
continha oito tabletes da
droga, que pertenciam a uma
mulher de 27 anos. Ao ser

questionada, ela teria confessado a existência de mais
36 tabletes, que estavam no
interior de sua mala, dentro
do bagageiro do veículo. Ela
foi presa em ﬂagrante por
tráﬁco de drogas.

Um homem levou uma
facada no peito na noite de
terça-feira (29), no residencial Liberdade.
A PM foi acionada para
atender uma ocorrência de
lesão corporal no local.
Quando chegou, a vítima,
AMG, 33 anos, já havia
sido socorrida no PA de
Moreira César, local de
onde foi transferida, para
o Pronto-Socorro.
AMG se recusou a fornecer mais detalhes do fato,
mas populares informaram
que o rapaz teria sido atingido com uma faca no peito
por um outro homem desconhecido.
Divulgação

Carga de R$ 1,3 milhão é levada de caminhão
ﬁcou preso por mais de uma
hora. Depois que a carga foi
retirada do caminhão, a vítima
foi conduzida para o baú. Os
assaltantes levaram todos os
equipamentos, que equivalem
a R$ 1,3 milhão e fugiram.

Um caminhão contendo
equipamentos eletrônicos foi
assaltado na madrugada de
terça-feira (29), na via Dutra,
altura de Pindamonhangaba.
O veículo saiu de uma fábrica de Taubaté rumo ao Rio

de Janeiro, para onde levaria
cerca de 800 notebooks. Após
passar pelo pedágio na região
de Moreira César, como estava com a velocidade reduzida,
foi surpreendido por um automóvel, que acabou “fechan-

Três são
presos por
tráﬁco

Caminhão com esterco tomba na Dutra
lo. Segundo o motorista, ele
havia acabado de carregar o
caminhão na cidade para seguir viagem rumo à cidade
de Salesópolis. Foi então que
percebeu um problema no

Rapaz é preso com cocaína e objetos
Um rapaz foi detido com
cocaína e objetos no último
dia 24.
A Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Cidade Jardim, avistou dois
indivíduos em atitudes suspeitas e realizou a abordagem, mas com eles não havia

nada de ilícito. Entretanto, os
policiais decidiram ir até à
residência de um deles, onde
encontraram duas porções de
cocaína
(aproximadamente 50 gramas), além de dois
aparelhos de comunicação
tipo “walk-talkies” e dois celulares.

Veículo é levado de interior de garagem
Na madrugada da última terça (29), o veículo de
MJS, 37 anos, foi levado do
interior da garagem de sua

acelerador e diminuiu a velocidade, momento em que
o caminhão seguiu, pela grama, por 30 metros e tombou.
Motorista e passageiro não
se feriram.

residência, no bairro Bela
Vista. Ela informou que
estacionou o automóvel no
local à noite e, ao acordar,

não o encontrou mais. O
cadeado foi arrombado, porém, ela não ouviu nenhum
barulho.

O proprietário
da residência foi
encaminhado ao 4° Distrito Policial
de Taubaté,
onde foi indiciado por
tráﬁco de entorpecentes.

Ilustração

Na segunda-feira (28),
três pessoas foram presas por
tráﬁco de drogas.
A PM recebeu uma denúncia anônima de ocorrência
de tráﬁco de drogas no bairro
Vila Rica. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram 95 pedras de crack
prontas para comercialização,
juntamente com o dinheiro
proveniente da prática.
Os três homens foram presos e responderão por crime de
tráﬁco e associação ao tráﬁco.

Na manhã do último dia 25,
um caminhão que transportava
esterco tombou na via Dutra,
altura de Pindamonhangaba.
O veículo trafegava pela
rodovia no sentido São Pau-

do” o caminhoneiro.
Indivíduos armados desceram do carro e ﬁzeram o
motorista sair do caminhão,
fazendo-o de refém e o conduzindo para dentro do porta-malas do automóvel, onde

ção

Divulgação

que dois estabelecimentos
sofreram a ação - um magazine e uma drogaria, ambos
próximos.
Eles abordaram jovens
que se encontravam na
‘Monsenhor Marcondes’,
praça próxima dos locais
atingidos. Na mochila de
uma garota foi encontrada
uma lata de tinta spray preta
parcialmente usada. A adolescente assumiu a posse do

tra

Na madrugada de domingo (27), sete jovens
e uma adolescente foram
pegos pichando estabelecimentos comerciais no centro da cidade.
A PM fazia patrulhamento de rotina quando foi
acionada por meio de denúncia anônima, indicando
pichação na fachada de um
estabelecimento comercial.
Os policiais veriﬁcaram

da Justiça, com mandado de
prisão preventiva expedido
pela cidade de Guaratinguetá.
O homem foi indiciado
por homicídio, posse ilegal
de arma e falsidade ideológica e encaminhado para o
CDP de Guará.

Ilus

Por volta do meio-dia do
último dia 26, um homem foi
pego tentando subtrair três
cuecas infantis de um grande
magazine da cidade.
Segundo informações do
boletim de ocorrência, ARS,
29 anos, foi surpreendido
pelo segurança da loja quando estava em posse dos objetos. A PM foi acionada e ele
encaminhado à delegacia.

Polícia

Bingo é descoberto e
fechado
Uma operação da Polícia Militar fechou um bingo
clandestino na madrugada de
segunda-feira (28). A PM recebeu uma denúncia anônima da
existência do estabelecimento,
localizado no bairro Santana
No interior do bingo foram encontradas nove máquinas caça-níqueis em fun-

cionamento, além de cinco
jogadores e dois funcionários, que foram encaminhados à delegacia para prestar
esclarecimentos. A casa possuía um sistema de câmeras
que registrava toda a movimentação ao redor do estabelecimento, o que diﬁcultou a
ação policial.

Irmãos brigam por causa de carro
A PM foi acionada para
atender uma ocorrência de
agressão na noite do último dia 26, no loteamento
Azeredo. Quando chegou
ao local, verificou que
acontecia uma briga entre
irmãos e que o motivo da

discussão seria um veículo
Gol, ano 2001.
A vítima RFS, 42 anos,
informou que fora agredida
pelo próprio irmão, o que
ocasionou ferimentos no rosto e na mão esquerda.
Além disso, o autor teria

atingido o referido veículo
com chutes, ocasionando danos no mesmo e ameaçado a
vítima dizendo que daquela
noite ela não passaria.
RFS foi até o PA de Moreira César, onde foi medicado e liberado.

Dicas da Policia Militar sobre veículos
Não existe nenhum tipo de obstáculo (alarme, trava, etc.) capaz de impedir em 100% dos casos, o furto de um carro. Entretanto, esses recursos diﬁcultam a ação dos ladrões. O seguro contra roubo e uso de estacionamento vigiados continuam sendo os meios mais eﬁcazes de evitar prejuízo, pois os autores agem rapidamente (até 2 minutos) e com naturalidade.
Algumas dicas úteis:
1. Evite deixar seu carro
estacionado na rua, principalmente durante a madrugada. Desligue o carro,
retire a chave do contato e
tranque o veículo ao estacionar, mesmo que por poucos minutos.

2. Procure estacionar em
ruas iluminadas e próximo
a locais vigiados dia e noite.
3. Não deixe embrulhos,
roupas, pacotes e valises à
vista, dentro do carro. Isso
atrai os ladrões.
4. Evite namorar dentro
do carro, principalmente à

noite e em lugares desertos.
5. Não dê “caronas” para
estranhos.
6. Não pare para discutir “fechadas” ou “batidinhas”. É comum que
ladrões provoquem isso, só
para assaltar.
7. Procure transitar com

vidros fechados, sempre
que possível, e com as portas travadas.
8. Ao parar nos semáforos, ﬁque atento ao retrovisor de seu carro e mantenha o veículo engatado
em 1ª marcha e distante
do carro da frente o suﬁ-

ciente para arrancar, em
caso de emergência. Esses
cuidados são importantes
para evitar, principalmente, furtos praticados por
“garupas” de motos, que
agem e fogem rapidamente, no trânsito.
9. Cuidado com falsos

mecânicos, sempre solícitos, que aparecem “milagrosamente” para ajudá-lo
em locais ermos, tão logo
seu carro entre em pane.
Sinalize seu carro e peça
apoio para a primeira patrulha policial que cruzar
por você.
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Daniela Gonçalves
Pindamonhangaba está
entrando no clima natalino.
A cidade prepara os enfeites
que devem abrilhantar o município durante a espera pelo
Papai Noel. Sob a responsabilidade da Acip – Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba, a decoração do Natal 2013 enfeitará a
região central, Moreira César
e o Araretama.
Realizado na cidade desde 2012, o projeto Natal Sustentável tem o objetivo de
conscientizar os munícipes
sobre a reciclagem, além de
torná-los multiplicadores da
ideia de reutilizar os materiais recicláveis. O projeto
também visa uma mobilização da comunidade, que participa, indiretamente, com a
doação do material utilizado.
“Queremos inspirar a todos.
Além de muito bonita, a decoração em pet é uma possibilidade de fonte de renda”,
comentou a gerente da Acip,
Helena Akiko Ikeue Barros.
Com uma equipe de 10
voluntários, foram confeccionados: 47 arabescos para poste; três árvores de natal; cinco
jogos de caixa de presente;
jogos contendo de duas a três

Daniela Gonçalves

Festa de São Judas
termina com Santa Missa
Na última segunda-feira (28), foi celebrado
o Dia de São Judas Tadeu
– o santo das causas impossíveis. Em louvor ao
padroeiro, a 30ª festa de
São Judas realizou uma
procissão no final da tarde,
seguida de Santa Missa.
Dezenas de fiéis se
reuniram para celebrar e
orar por diversas intenções. No fim de semana,
também foram realizadas celebrações e a parte
social, que contou com

Ana Camila Campos

Produtos estão em fase de confecção para enfeitar ruas da cidade

peças; 92 laços iluminados;
60 metros de tiras de flor; 150
metros de festão de flores; 20
luminárias, oito cajadinhos e
10 jogos de cajadão.
Todos os materiais são
confeccionados em um local cedido pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, que apoia
o projeto. Para Carmem Deia
de Souza, uma das monitoras

da oficina, o trabalho com as
pets é gratificante. “Ver isso
tudo se transformando em decoração é interessante”, afirma. Essa sensação é dividida
com Sebastião Rodrigues Vilela “Alemão”, responsável
pela parte elétrica dos enfeites. “É muito bom saber que
estamos contribuindo para
deixar a cidade mais bonita

no Natal”, conclui.
Até o momento, foram
utilizadas 15 mil garrafas pet
para a confecção dos enfeites. Quem desejar doar garrafas deverá entregá-las na
oficina localizada na avenida
Albuquerque Lins, 138.
Os enfeites devem ser instalados na cidade no final do
mês de novembro.

Resultado do Enem sai em janeiro
O resultado da edição de 2013
do Enem - Exame Nacional do
Ensino Médio deve sair na primeira
semana de janeiro do ano que vem.
No edital que traz as regras do exame, a divulgação das notas ainda
estava em aberto.
Na terça-feira (29), o MEC
também disponibilizou os gabaritos
oficiais do Enem 2013, divididos por
dia e cor de prova. Os participantes
não poderão entrar com recurso
contra os gabaritos.
As provas do Enem 2013 foram

aplicadas no último final de semana,
dias 26 e 27 de outubro. Entre os
7,1 milhões de inscritos, mais de
2 milhões não compareceram para
fazer o exame.
O caderno de provas do primeiro
dia do Enem teve 45 questões objetivas de Ciências Humanas e suas
Tecnologias (geografia, história,
sociologia e filosofia) e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
(biologia, física e química).
No segundo dia de provas, os
candidatos tiveram que fazer uma

redação com o tema “Efeitos da
implantação da Lei Seca no Brasil” e
responder 90 questões objetivas divididas igualmente entre Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias (português, literatura e inglês ou espanhol)
e Matemática e suas Tecnologias.
Durante os dois dias de provas,
o MEC e o Inep monitoraram todo o
processo nas redes sociais. Ao todo,
36 participantes foram eliminados
por postarem fotos de dentro dos
locais de provas nas redes sociais:
24 no sábado e 12 no domingo.

Ibad completa 55 anos
cintia caMarGo
O Ibad – Instituto Bíblico das Assembleias de Deus

barracas, bingo e muita
animação.
Por intermédio da rede
social, frei Diego Bastos
externou os agradecimentos da organização, que tem
o frei Laércio de Carvalho
como o principal organizador. “Enfim, nossa novena
chegou ao final e temos
muito a agradecer. Que
Deus derrame muitas bênçãos em suas vidas e permaneçam sempre em oração.
Só assim a vida vale a pena
ser vivida”, escreveu.

completou, no mês de outubro, 55 anos de fundação.
Fundado em 1958, pelo

casal de missionários João Kolenda Lemos e Ruth Doris Lemos, seu objetivo é proporcioAndré Nascimento

nar aos jovens vocacionados
a oportunidade de se preparar
para melhor servir ao Senhor.
No primeiro ano letivo, com
oito alunos, o Ibad funcionou
em uma casa alugada. Atualmente é uma referência de
ensino teológico nas Assembleias de Deus, a maior denominação evangélica do Brasil.
O prefeito de Pindamonhangaba também participou
das comemorações de aniversário, quando aconteceu
um culto em sua sede, no
bairro do Santana.

Prefeito participou da
comemoração dos 55
anos do Instituto

Frei Diego Bastos no encerramento da festa

Aviva Araretama
reúne bandas e
cantores evangélicos
aianDra alves Mariano
O Aviva Araretama reuniu, no último final de semana, bandas e cantores evangélicos na praça Pastor José
Ezequiel da Silva. Foram
duas noites de muita música
e evangelização.
Promovido por dez igrejas do bairro, o evento contou
com barracas de alimentação
e brinquedos para as crianças.
A cantora Mari Rocha,
integrante do Raiz Coral, um
dos mais renomados grupos
evangélicos do país, parti-

cipou do evento na noite de
sábado. “Para mim é uma
alegria participar de um projeto que visa levar a palavra
de Deus para a população”,
afirmou ela, que deve lançar
seu novo CD em novembro.
A banda Filhos da Promessa também participou do
festival. “Eventos assim são
importantes para divulgarmos nosso trabalho, já que
estamos iniciando e lançamos nosso primeiro CD há
dois meses”, comentou o
líder da banda, Wellington
Monteiro.
Aiandra Alves Mariano

“Filhos da Promessa” tocaram no evento

Representantes de Pinda participam de encontro sobre Proac
Marcos vinício cuba
Representantes de Pindamonhangaba participaram do 6º Encontro de Produtores de
Arte e Artistas para discutirem a idealização
de editais específicos do Proac - Programa de
Ação Cultural do Governo do Estado de São
Paulo, para o interior, grande São Paulo e litoral. O evento ocorreu na sede do Conselho de
Cultura de São José dos Campos.
Representaram a cidade, Alberto Marcondes Santiago, Marcos Vinício Cuba e Sérgio
Antonio Aguas. O encontro contou com a
presença de líderes culturais de São José dos
Campos, São Sebastião, Mogi das Cruzes,
Queluz, Suzano, Taubaté, Poá, entre outros.

Marcos Vinício Cuba

De acordo com as informações de Maria
Thereza Magalhães, representante da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São
Paulo, estes encontros serviram para que a Secretaria possa reunir o maior número de dados
para estudar a elaboração de editais para estas
regiões. Ela também enfatizou que a secretaria busca estimular a produção artística e a
difusão.
Com o evento,
Secretaria de
Cultura do Estado
reúne dados para
estudo
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Sociais
Arquivo pessoal
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Cerâmica na TV

As meninas do Projeto Social Cerâmica estão muito
chiques! Elas foram entrevistadas pela TV Vanguarda,
contando um pouco do trabalho desenvolvido por elas
e pela Prefeitura na comunidade. A reportagem mostrou
as ações de sustentabilidade realizadas pelas famílias
integrantes do projeto, que é também um atrativo do
turismo social no município.
Divulgação

Aniversário

Matheus Muassab Faria e
Daniel de Souza Silveira
comemoram aniversário
no dia 3 de novembro. Eles
recebem os parabéns dos
amigos, familiares e beijos
da vovó Marlene Muassab.

Felicidade

Para a aniversariante do
dia 3 de novembro, Maria
Aparecida Ramos. Ela
recebe os cumprimentos
dos familiares, amigos e
principalmente das netas Eloá
e Naila (com ela na foto).

Feliz aniversário

Para Rosângela de Castro,
aniversariante do mês de
outubro. Os familiares e
amigos desejam muita
felicidade e muitos anos de
vida. Parabéns!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns!

Felicidade

Bodas de Rosa

Para Haaidê Ferrari, pelo
aniversário no dia 1º de
novembro. Na foto, ela e
o marido Luiz Gonzaga,
funcionário público
municipal.

Ana Cristina Lemos festejou
mais um aniversário no dia
29 de outubro, recebendo
cumprimentos dos familiares
e amigos. “Que você
continue sempre essa pessoa
maravilhosa, Aninha!”.

Rose e Fernando
comemoraram 17 anos de
feliz casamento durante
o baile no CCI, no último
dia 26 de outubro. Deus
os abençoe e continuem
sempre unidos com muito
amor.

Arquivo pessoal

Felicidade

91 anos

Feliz aniversário para a
professora Juliana Miranda,
que comemora aniversário
no dia 6 de novembro,
recebendo o abraço do
marido, demais familiares e
amigos. Muita felicidade!

Parabéns para a Maria
Amélia César Moreira, que
comemora aniversário no
dia 5 de novembro. Muita
saúde e paz são os votos
dos filhos, netos, bisnetos,
noras e genros.

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Parabéns pela
conquista!
A Secretaria
de Esportes da
Prefeitura de
Pindamonhangaba
parabeniza as
equipes de ginástica
estética pelas
conquistas do 3º e
4º lugares nos Jogos
Abertos do Interior.

Feliz aniversário

Tudo de bom

Para o radialista Messias de
Mello, que assopra velinhas
no dia 1º de novembro,
recebendo abraços
carinhosos da esposa
Terezinha, do filho Jonathan,
da nora Jéssica e beijinhos
da netinha Manuella.

Muita felicidade para a
aniversariante do dia 4
de novembro, Gabriela
Correard Pereira, do
restaurante Colinas Ranch.
Ela recebe o carinho do
marido José Mário, dos filhos,
demais familiares e amigos.
Tudo de bom!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Parabéns - Para Maria

das Dores de Paula Soares,
aniversarianrte do dia 30 de
outubro. Os filhos: Graça, Ozanan,
Vicente,Perpétua, Antoninho,
Cássia, Pio Agostinho e Rômula,
genros, noras, netos e bisnetos a
parabenizam pelos 91 anos de vida
e agradecem a Deus por ter, em
suas vidas, uma mãe maravilhosa e
perfeita!

Divulgação

Arquivo pessoal

Parabéns
Felicidade para o
fisioterapeuta José Carlos,
que comemora aniversário
no dia 1º de novembro,
recebendo o carinho da
amada Ana, e o abraço dos
familiares e amigos.

Aniversariantes

Felicidade para o
aniversariante do dia 29 de
outubro, Enrico Guaragna,
e do dia 4 de novembro,
Fábio Vieira. A equipe do
Departamento de Turismo da
Prefeitura lhes deseja muita
felicidade, paz e alegria.

Tudo de bom

Muita felicidade para o
estagiário Maurino Júnior,
que comemora aniversário
no dia 6 de novembro.
Recebe o abraço dos
familiares e amigos, em
especial dos amigos da
Prefeitura.

Aniversário

Tudo de bom para
Adriana César, que
comemora mais uma
primavera no dia 2 de
novembro. Ela recebe
abraços especiais da
filha Lele e do marido
Hélcio (com ela na
foto).
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Projeto Nosso Bairro encerra
atividades neste domingo, no Pasin
MARIA FERNANDA MUNHOZ
O projeto Nosso Bairro
Pasin termina neste domingo
(3), deixando saudades. Foram diversas oﬁcinas, atrações culturais, esportivas,
sociais e de lazer durante o
mês, atendendo os moradores
do Pasin e região.
Para o encerramento, uma
programação agitada está
sendo organizada pela equipe
do Departamento de Turismo
da Prefeitura. A partir das 8
horas, várias atividades de
lazer, saúde e ações sociais
serão realizadas na tenda do
projeto, como: mutirão de
corte de cabelo e unhas decoradas, massagem relaxante, atendimento das equipes
do Crea, CAC, Cras e Bolsa
Família, cadastramento para
casas populares, recreação
e lazer com a equipe da Se-

cretaria de Esportes, veriﬁcação de pressão arterial e IMC
com a equipe da Secretaria
de Saúde, higienização bucal,
cidade-mirim com a equipe
do Departamento de Trânsito, show musical, entre outras
atrações, até o meio-dia.
Durante o evento, os alunos das oﬁcinas culturais gratuitas de dança de salão, jazz,
balé, dança de rua e capoeira
farão apresentações e os alunos das diversas formas de artesanato realizarão exposição
de parte do que foi produzido durante a permanência do
projeto no bairro. Todos os
alunos das oﬁcinas receberão
certiﬁcados das mãos das autoridades presentes.
Atividades da Semana
Nesta semana, o projeto
teve a retirada de RG, com
a presença de muitos muní-

Divulgação

cipes. Na quinta-feira (31),
a equipe do AMA – Abrigo
Municipal de Animais – esteve presente com uma palestra
sobre conscientização contra
os maus tratos aos animais e
foi apresentada uma peça de
teatro. No ﬁnal de semana,
foram realizadas atividades
de lazer, ﬁnalizando com
a encenação do espetáculo
“Giselle”, da Cia Cênica de
Dança Mônica Alvarenga.
O projeto Nosso Bairro é
uma realização da Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, organizado pelo Departamento de
Turismo.
O serviço de retirada
de RG atraiu muitos
munícipes ao projeto
durante a semana

Pinda em Cena leva arte ao Bosque da Princesa
Maria Fernanda Munhoz

Bailarinas da Cia Júlia Pyles durante apresentação

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Artistas de Pindamonhangaba apresentaram um pouco
de seu trabalho durante todo
o domingo (27), no Bosque
da Princesa. A movimentação artística começou logo

pela manhã, com o batizado
de capoeira do 4º Camaradas
Unidos pela Capoeira, a roda
de dança circular e a apresentação da Escola de Dança
Gorette Von Gal.
Na parte da tarde, a came-

rata jovem abriu as apresentações, seguida do grupo da
melhor idade da Secretaria
de Esportes, que apresentou
a coreograﬁa que representou a cidade nos Jogos Regionais do Idoso. Na sequência, as bailarinas da Cia de
Ballet Júlia Pyles apresentaram a coreograﬁa “Naipes”
e o Núcleo de Pesquisa Educadança apresentou “Sensações”, sendo muito aplaudidos pelo público. Depois,
o Mágico Jack e o Palhaço
Alegrito divertiram crianças
e adultos com o espetáculo
circense “Sorria, você está
no Circo”.
Uma nova roda de dança
circular foi formada na sequência e o dia foi encerrado
com o chorinho do grupo “Só
pra Recordar”.

Arquivo TN

Telas de Mônica Kaneshiro, representante de Pinda em artes plásticas

Pinda participa do Mapa
Cultural Paulista Regional
MARIA FERNANDA MUNHOZ
Os artistas de Pindamonhangaba classiﬁcados
na fase municipal do Mapa
Cultural Paulista seguem,
a partir de 17 de novembro,
para a fase regional. Os
destaques nessa nova fase
seguirão para a estadual,
quando serão escolhidos
os melhores em todas as
modalidades artísticas do
estado de São Paulo.
Pinda participa, na regional, de dança, teatro,
música instrumental, vídeo, artes visuais e literatura. A competição de tea-

tro será nos dias 17 e 23 de
novembro, em Caraguatatuba, cidade que sediará,
também, as modalidades
de dança, no dia 24, e de
artes visuais, que terá a
seletiva no dia 24. Jacareí
sediará as apresentações
de literatura, no dia 26, e
música instrumental, no
dia 27. As apresentações
de vídeo serão em Ilhabela, no dia 28.
Os representantes de
Pinda são: em dança,
Projeto Saindo das Ruas;
em teatro, Cia TEP –
Teatro Experimental de

Mesmo com o tempo
instável, alternando em
períodos de chuva, o público permaneceu e prestigiou os artistas da cidade.
O próximo Pinda em Cena
será nos dias 29, no Jardim Resende, e 30 de no-

vembro, no Maricá.
O Pinda em Cena é
uma realização da Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo. A organização é do
Departamento de Cultura.
Maria Fernanda Munhoz

Museu
prepara
exposição
de presépios
O Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro I e
Dona Leopoldina promoverá, de 6 de dezembro
a 6 de janeiro de 2014,
uma exposição de presépios confeccionados por
artistas que utilizam técnicas diferenciadas. Pessoas interessadas em fazer
parte desse evento, com
algum tipo de presépio,
podem entrar em contato com a administração
do Museu, pelo telefone
3642-1515, até o dia 30 de
novembro. A entrada será
gratuita

Palhaço Alegrito divertiu crianças e adultos

Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga
é premiada em festival de Osasco
A Cia Cênica de Dança
Mônica Alvarenga participou, no dia 20 de outubro,
de um dos maiores festivais
da capital, o Corpo em Dança, realizado em Osasco-SP. A companhia apresentou três coreograﬁas: “Os
Pobres”; “Tudo Mudou”; e
“Contemporâneo - No Tempo e No Espaço”, sendo as
duas últimas premiadas em
3° lugar.
Além desse, outro destaque
deste ano foi a participação,
em maio, do 16° Litoral Dance Festival, em São Sebastião,

quando a Cia ﬁcou em 3° lugar com o solo “Muito Prazer,
Meu Nome é Mulher”.
“Nossa participação nesses eventos é muito importante para o crescimento técnico e artístico da Cia, pois
por meio das críticas dos jurados é que crescemos ainda
mais”, diz a diretora e coreógrafa Mônica Alvarenga.
O próximo trabalho da
Companhia será o espetáculo
“Clássicos”, que será apresentado nos dias 18 e 19 de
dezembro, no Espaço Cultural Teatro Galpão.

“Gostaria de agradecer aos pais e responsáveis
dos alunos e bailarinos por
nos apoiarem, ao meu marido pelo apoio dado sempre
Ederson Cleiton e aos bailarinos pela dedicação: Erick
Jonnhy, Maria Júlia Izidio,
Larissa Velasco, Bárbara Lisboa, Bia Santos, Franciele
Fuentes. Amo todos!!”, ﬁnaliza Mônica.
A Cia Cênica de Dança
Mônica Alvarenga completou
6 anos em 2013 e é composta
por alunos de dança clássica,
jazz e contemporâneo.

Pindamonhangaba; em música instrumental, Camerata Orquestra Jovem; em
vídeo e fotograﬁa, Müller
Anderson Marin Zeferino;
em artes plásticas, Lenice Lopes da Silva, Felipe
Callipo e Mônica Kaneshiro; e, em literatura, Alberto
Marcondes Santiago, Anamaria Marcondes, Audinete Alves de Barros, Giovani
Salgado Romão, Rodrigo
de Oliveira Dias, Rosana
Dalle Leme Celidonio e
Luiz Henrique Nascimento, em conto, crônica e
poesia.
Bailarinos da Cia mostram mais recente prêmio conquistado
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Tudo pronto para o XXXVi Feste

Espaço Cultural Teatro Galpão será inaugurado no domingo (3), às 17 horas
Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
Mais uma vez, Pindamonhangaba vai respirar teatro.
De 2 a 17 de novembro, a
cidade recebe a 36ª edição
do Feste – Festival Nacional
de Teatro, com peças para
pessoas de todas as idades.
Serão 22 espetáculos, sendo
três convidados, sete adultos,
seis infantis e seis de rua.
A abertura será no Bosque da Princesa, no sábado
(2), às 15 horas, com o espetáculo convidado “Desvairado Desassossego – O
Encontro de Mário de Andrade e Fernando Pessoa”,

com a Cia Roupa de Invento, que está vindo para a cidade pelo Circuito Cultural
Paulista. No domingo (3), às
21 horas, acontece a abertura do Espaço Cultural Teatro
Galpão, com o espetáculo
convidado “Para Meninos e
Gaivotas, um Voo Rasante”,
com a Cia Sylvia que te Ama
Tanto, de São Paulo.
O Teatro Galpão foi todo
reformado, recebendo novos
assentos estofados, contando,
atualmente 221 lugares.
Os espetáculos participantes do Feste foram selecionados por uma comissão

formada pelos atores e diretores de Pinda, Ademir Pereira, Alessandra Rodrigues
e Victor Narezi. As peças da
categoria adulto serão apresentadas às 21 horas e as infantis às 15 horas, no Espaço
Teatro Galpão. As peças do
teatro de rua serão no Bosque
da Princesa, às 10 e 15 horas,
nos finais de semana.
O Festival Nacional de
Teatro é realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Educação, Cultura e Turismo, e organizado pelo Departamento de Cultura.

PROGRAM AÇÃO

Grupos de todo o país estarão no Feste, como a Cia Theatrum Mundi, do Rio de Janeiro

Convidado abre Festival no Bosque
O XXXVI Feste será aberto no Bosque
da Princesa, no sábado (2), às 15 horas, com
o espetáculo “Desvairado Desassossego – O
Encontro de Mário de Andrade e Fernando
Pessoa”, da Cia Roupa de Invento, de São
Paulo. O grupo vem para a cidade através do
Circuito Cultural Paulista, uma parceria da
Prefeitura com o Governo do Estado.
Utilizando a linguagem das estátuas vivas, os artistas interferem no cenário da cidade, declamando poesias e trechos dos livros
“Paulicéia Desvairada”, de Mário de Andrade, e do “Livro do Desassossego”, de Fernando Pessoa. A performance se desenvolve pela
palavra, poesias, confissões, curiosidades e
diálogo entre os escritores.
O espetáculo de rua, de gênero poético, é
livre para todas as idades.

Divulgação

Peça faz parte
do Circuito
Cultural
Paulista

Peça vai estrear o palco do novo espaço

ESPETÁCULO

GRUPO

07

VAI PASSAR

Morpheus Teatro

CIDADE

UF

Gen
Comédia
Dramática

São Paulo

SP
SP

Absurdo

BA

Drama

08

PÉ NA CURVA

Cia de 2

09

SEU BOMFIM

Território Sirius

S. José dos
Campos
Salvador

10

MONÓCULO

Tecelagem

Jacareí

SP

Tragicomédia

14

O HALO

Cia na Boca

Jacareí

SP

Drama

15

A CONFECÇÃO DA
QUEDA

Cia Teatro Fábrica

São Paulo

SP

Drama

Teatro Didático da UNESP
Unesp &
Teatro de Brancaleone

São Paulo

SP

Visual

O RIO

Cens
14
anos
16
anos
Livre
13
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16
anos
14
anos
Livre

Dur
50min
60min
60min
60min
50min
60min
45min

E S P E T Á C U L O IN F A N T IL – 1 5 H O R A S
04

BEM DO SEU TAMANHO

1úcleo Caboclinhas

São Paulo

SP

Aventura

05

SIMBÁ, O MARUJO

Trupe de Truões

Uberlândia

MG

Aventura

06

PINOCCHIO-OLHOS DE
MADEIRA

Cia Arte-móvel

Americana

SP

animação

OS CONTADORES

Theatrum Mundi

Rio de Janeiro

RJ

Comédia

Cia Frita

Rio de Janeiro

RJ

Comedia

Téspis Cia de Teatro

Itajaí

SC

Pindamonhangaba

SP

11
12
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A FANTASTICA. BALEIA
ENGOLIDORA DE
CIRCOS
UM, DOIS, TRÊS: ALICE

5
ANOS
6
ANOS
7
ANOS
3
ANOS

50min
50min
55min
60min

6
ANOS

60min

livre

45min

ESPETÁCULO RU A – 10 HO RAS
09
10
16

O provocador, Fábio
Mendes, analisará o trabalho de dramaturgia, da
concepção à encenação
e, no dia após a apresentação, divulgará um relatório, do qual o público
geral terá acesso.
Neste ano, a premiação levará em conta a
opinião dos debatedores
e a apreciação popular.
Em cada apresentação
serão escolhidas 15
pessoas do público, aleatoriamente, que opinarão sobre o espetáculo
através dos conceitos
“ótimo, bom ou regular”
e apontar os eventuais
destaques. Aqueles que
forem mais citados receberão troféus ao final do
Festival.

A FARSA DO ADVOGADO
PATHELIN
GISELLE
LA MALDICIÓN

Cia TEP – Teatro Experimental
de Pindaba.
Cia Cênica de teatro
Cia Novos Atores

Comédia

livre

50min

SP
SP

Tragicomédia
Melodrama

livre
livre

50min
60min

Jacareí

SP

Tragicomédia

livre

50min

Ribeirão Preto
Presidente
Prudente

SP

Animação

livre

1hr20min

SP

Comedia

livre

60min

Pindamonhangaba
Pindamonhangaba

ESPETÁCULO RU A – 15 HO RAS
09
10
16

Após passar por reforma e adequações, o
Espaço Cultural Teatro Galpão (antiga Cootepi) será reaberto especialmente para o Feste.
No domingo (3), às 21 horas, será apresentado o espetáculo “Para Meninos e Gaivotas,
um Voo Rasante”, com a Cia Sylvia que te
ama tanto, de São Paulo.
O espetáculo, do gênero drama, conta a
história de um homem que relembra sua infância e traz a tona o difícil convívio com o
pai, em contraponto ao carinho e aos ensinamentos transmitidos pela mãe e pelos avós.
Indagado sobre uma misteriosa gaivota, o
então garoto Gabriel vai se aventurar pelas
profundezas do mar, onde encontra a sua
essência. Ele percorre caminhos e conhece
criaturas que despertam novas descobertas
e conhecimentos sobre a vida. E, ao mesmo
tempo, sobre um mundo poluído e destruído
pela humanidade.

debatedores e provocador
são novidades do XXXVi Feste
O 36º Feste vem, neste ano, com novidades.
Por não ser um evento
competitivo, o festival
não terá comissão julgadora, mas sim, debatedores e um provocador, que
atuarão para enriquecer
os trabalhos apresentados na cidade.
Os debatedores conversarão com o grupo
ao final de cada espetáculo, fazendo as devidas
pontuações, quanto a
realização do trabalho de
diretor, atores, cenografia, sonoplastia e outros
requisitos técnicos de
uma montagem. Os debatedores serão Claudinei
Alves Brandão (infantil),
Elizete Gomes (rua) e
Marcelo Denny (adulto).

DIA

16

“Meninos e Gaivotas” abrem
Espaço Cultural Teatro Galpão
Divulgação

ESPETÁ CULO AD ULTO – 21 HO RA S

AQUI TREM! HISTÓRIAS
DA FERROVIA
VIAJANTES
SALTIMBEMBE
MAMBEMBANCOS

Ô Minha Gente e
4 na Rua é 8
Teatro de Caixeiros
Rosa dos Ventos

ingressos devem ser retirados com antecedência
A entrada no Feste é gratuita, mas
para os espetáculos no Teatro Galpão é
necessário retirar os ingressos com antecedência. Ao retirar o ingresso, as pessoas podem colaborar doando produtos de
higiene pessoal ou de limpeza, que serão

entregues ao Fundo Social de Solidariedade para encaminhamento às instituições
assistenciais da cidade.
A retirada dos ingressos para os espetáculos adultos será a partir das 17 horas
e para os infantis, a partir das 13 horas.
Divulgação

Feste tem
site oficial
O XXXVI Feste tem um
site oficial, onde estão todas
as informações sobre o Festival, como fotos, sinopses
das peças e programação
completa. Todos os dias de
festival o site será abastecido
com novas fotos do evento.
Vale a pena conferir: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br/
feste2013.
Divulgação

Site do XXXVI Feste

Peça de São Paulo abrirá categoria Infantil e o Festival

Infantil começa na segunda-feira
A mostra dos espetáculos selecionados
para o Feste 2013 começa, para valer, na
segunda-feira (4), com o espetáculo infantil
“Bem do seu tamanho”, com o Núcleo Caboclinhas, de São Paulo.
A peça conta a história do dilema da menina Helena, que é pequena demais para escutar
a conversa de adulto ou bem grandinha para
chegar em casa com a roupa toda suja? Qual
seria, afinal, o verdadeiro tamanho de Helena?

É a partir dessas situações que Helena começa
a questionar o seu tamanho e o tamanho das
coisas. Para tirar a dúvida, a menina sai pelo
mundo com Bolão, seu boi de mamão feito do
mamoeiro do quintal de sua casa, e encontra
amigos que irão ajudá-la ou confundi-la ainda
mais. No final dessa história, a menina Helena,
junto com seu Boi de Mamão têm uma grande
revelação. A aventura é indicada para crianças
a partir de 5 anos e tem 50 minutos de duração.

Segundo Caderno
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Novas empresas impulsionam o
crescimento de Pindamonhangaba
TURISMO

Ribeirão
Grande
Outro assunto
abordado foi o trabalho no Núcleo Turístico do Ribeirão Grande, por meio de uma
parceria entre a Prefeitura e os empresários da localidade.
Vários proprietários
dos restaurantes participaram do programa que reafirmou o
trabalho na parte cultural, gastronômica
e turística. Segundo
o Departamento de
Turismo, a parceria
com os empresários é
importante para que
cada vez mais turistas conheçam o local.
Para isso, semanalmente, um City Tour
é realizado na cidade,
mostrando pontos
turísticos.

CiNtia Camargo
O programa de rádio “O
Prefeito e você” da semana
passada abordou a fase de
crescimento por qual Pindamonhangaba vem passando,
o que garante a 39ª colocação da cidade em arrecadação no Estado de São Paulo.
Parte desta posição se deve
ao trabalho de industrialização e aumento do número de
empresas na cidade. Para comentar esses pontos, estiveram presentes ao programa o
diretor de Expansão do Tenda Atacado, Fausto Severini
e também o diretor de Operações, Fernando Alfano,
além da presidente da Acip
- Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba, Elisabete dos Santos,
e a gerente Helena Akiko
Barros.
Segundo
informações
do diretor de Expansão do
Tenda, Fausto Severini, Pindamonhangaba era uma das

André Nascimento

Prefeito e direção do Tenda e da Associação Comercial de Pindamonhangaba

únicas cidades de grande
importância econômica da
região que não contava com
uma das unidades do grupo.
“Com uma renda per capita
de R$ 35 mil por ano, a cidade vem apresentando índices
de crescimento contínuos e

ao inaugurar a 20ª unidade
– com preços competitivos
frente ao mercado – esperamos consolidar ainda mais
nossa marca”, disse.
A presidente da Acip salientou o crescimento da cidade e tem boas perspectivas

Novembro é dedicado ao
combate e prevenção ao diabetes
marCos ViNíCio Cuba
Em novembro, Pindamonhangaba
vai desenvolver ações de combate e
prevenção ao diabetes, em adesão à 16ª
Campanha Nacional promovida pela
Anad - Associação Nacional de Assistência ao Diabético e Fenad - Federação
Nacional de Associações e Entidades de
Diabetes.
A Secretaria de Saúde e Assistência
Social, por meio do Programa Diabetes do Município, convida a população para participar e apoiar a iniciativa. Este trabalho será realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba em
parceria com a Etec João Gomes de
Araújo, com a participação dos estudantes do curso técnico em nutrição,
alunos de enfermagem do Colégio Tableau, equipe do Núcleo de Educação
em Diabetes do Laboratório Cedlab e
profissionais de podologia da clínica
Sinerclin.
A abertura da “Semana do Diabetes”
será no dia 11, às 8 horas, no auditório

da Prefeitura. O Programa de Diabetes
do Município será apresentado aos médicos da rede especializada, atenção básica, autoridades, demais convidados e
população. Paralelamente, até as 12 horas, haverá ações da campanha no prédio do Executivo.
Divulgação

Insulina auxília controle do açúcar

No dia 12, das 8 às 12 horas, os moradores de Moreira César poderão participar dos trabalhos no Cisas, e no dia
14, na praça Monsenhor Marcondes, das
8 às 16 horas.
A Sociedade Brasileira de Diabetes
destaca que os cuidados são para a vida
toda do paciente e também da família do
diabético. Ambos precisam tomar uma
série de decisões relacionadas ao tratamento, tais como: medir a glicemia, tomar medicamentos, exercitar-se regularmente e ajustar os hábitos alimentares.
O dia 14 de novembro é considerado o Dia Mundial do Diabetes e o lema
da campanha é “Diabetes: Protegendo
Nosso Futuro”. A intenção é fazer com
que as pessoas se conscientizem sobre
a necessidade de se prevenir desta doença que acomete o pâncreas, pois com
este órgão debilitado a produção de insulina cai, sendo esta a substância responsável em transformar o açúcar da
corrente sanguínea em energia para o
organismo.

Departamento de Trânsito
faz melhorias no centro
André Nascimento

Av. Dr. Jorge Tibiriçá foi beneficiada

daNiela goNçalVes
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Trânsito,
a fim de trazer melhorias
ao município e oferecer
mais fluidez no trânsito,
realizou mudanças no centro da cidade. Uma destas
mudanças, foi a instalação
do estacionamento em 45
graus na ‘Gregório Costa’,
no trecho entre a ‘dos Expedicionários’ e a ‘dos Andradas’, do lado esquerdo.
A alteração possibilita que
maior número de carros
possam estacionar nesta
via. De acordo com informações do Departamento
de Trânsito, a mudança
obteve aceitação de 100%
dos usuários.

A outra melhoria foi a
instalação de uma baia de
conversão à esquerda, na
esquina da rua dos Expedicionários com a avenida
Dr. Jorge Tibiriçá. Esta alteração acarretou algumas
mudanças, como a impossibilidade de estacionar à
esquerda da via.
Com a mudança, as
vagas neste trecho serão
somente para operações
de carga e descarga. É
importante ressaltar que a
mudança trará mais fluidez ao trânsito na ‘Dr.
Jorge Tibiriçá’, pois o
fluxo de veículos é bem
intenso e, antes da mudança, o trânsito se mantinha lento, com filas de
carros.

para as vendas no Natal Sustentável 2013, que tem como
objetivo decorar a cidade
com materiais produzidos em
garrafas pet, contando com o
apoio da Prefeitura e também
da Gerdau, fomentando as
vendas no comércio local.

O projeto piloto foi realizado em 2012 decorando
duas praças no centro (praça
da Cascata e do Cruzeiro)
e uma, em Moreira César
(praça São João). “O projeto Natal Sustentável quer
transformar a cidade em referência no que diz respeito à
decoração de Natal, como já
aconteceu em 2012”, afirmou
a presidente. Para que tudo
isso aconteça, a Acip está arrecadando garrafas pet que
serão transformadas em enfeites para a decoração destes
locais.
Para o prefeito, esse momento é muito especial para
a cidade, movimentando a
economia local. “A relação
criada entre a vinda de novas empresas para Pindamonhangaba e o aproveitamento da mão de obra local,
impulsiona a economia e
com certeza atrairá novos investimentos para a cidade”,
salientou.

População pode se
prevenir contra hepatite
marCos ViNíCio Cuba

A prevenção é a
melhor forma de evitar
hepatite e a população
deve procurar o Setor de
Infectologia para participar da campanha “Fique
Sabendo”. Os interessados podem ir até o CEM
- Centro de Especialidades Médicas e se dirigir
ao espaço. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas
e das 13 às 16 horas,
mediante apresentação
do RG e cartão SUS.
Em Pindamonhangaba, a campanha de
combate à hepatite foi
promovida do dia 29
de julho até o dia 16

de agosto. Na ocasião,
foram realizados 1.766
exames; destes, 1.267
foram para mulheres e
499 para homens.
De acordo com as
informações da Secretaria
de Saúde da Prefeitura,
foram detectados 14
casos de hepatite C e 81
casos de pacientes com
anti-HBC Total Positivo.
Isto significa que este
anticorpo está presente
no indivíduo durante a
infecção e permanecerá
em caso de recuperação
da doença. Pessoas
com este anticorpo têm
a doença ou tiveram
contato com o vírus da
hepatite B.

‘atletismo na escola’
premia alunos do Crispim
maria FerNaNda muNhoz

Os alunos do 5º ano
D da escola municipal Dr.
André Franco Montoro, no
Crispim, receberam medalhas, no dia 24 de outubro,
como reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido na
confecção de materiais
desportivos. A ação faz
parte do projeto Atletismo
na Escola, desenvolvido
em parceria com a Tenaris
Confab.
Neste semestre, a professora responsável pelo
projeto, em parceria com a
professora do 5º ano D, realizou projeto voltado para
a conscientização da reutilização de objetos para a
confecção de materiais desportivos. Os alunos recolheram pneus, garrafas pet,
papelão e, com o auxilio

das duas, realizaram pesquisas sobre seu tempo de
decomposição, entre outras
atividades. A finalização da
atividade foi realizada com
parte artística, para que os
“novos velhos” materiais
ficassem mais bonitos.
O Atletismo na Escola
tem o objetivo de promover a prática esportiva por
meio de aulas de atletismo,
compreendendo atividades
como: corrida, corridas com
obstáculos, saltos, entre
outras. O projeto é destinado às crianças dos 5º anos
de diversas escolas municipais. Para praticar a modalidade, os alunos constroem os próprios obstáculos
com materiais recicláveis e
aprendem mais sobre artes,
meio ambiente, geometria e
matemática.
Divulgação

Alunos durante a confecção do material
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

TODOS ESTÃO DORMINDO...
(matéria já publicada mas propícia a esta data de meditações e orações)
Nas brancas ruas caiadas
da terra do sono infindo,
as portas estão fechadas
e todos estão dormindo...
JOÃO RANGEL COELHO
Meu amigo, minha amiga, por ocasião da passagem de mais um dia 02 de novembro, quando reverenciamos os seres queridos que partiram; quando os cemitérios recebem milhões de visitas e os túmulos se enchem
de flores, velas e muito pranto; quando tudo parece mais
triste porque, mesmo entre os mais fortes, as lembranças
passeiam, resgatando imagens e vozes de tempos que
jamais voltarão, de sorrisos que jamais voltaremos a ouvir, de abraços que se foram para sempre... Pois então,
em meio a tantas lembranças, veio-me à mente esta belíssima trova de João Rangel Coelho, ilustrado poeta mineiro que, tal qual seu não menos ilustrado filho Colbert
Rangel Coelho, hoje também está dormindo para sempre, conforme bem o refletem seus inspirados versos.
A coluna “Falando de Trova”, respeitosamente, une-se a essas suas lembranças, leitor/a. Enderecemos
a todos que já não estão entre nós, uma prece e um
renovado preito de saudade.

ALONSO ROCHA, O “PRÍNCIPE DOS POETAS PARAENSES”, FALECIDO EM 22 de FEVEREIRO DE 2011,
ANTES DE PARTIR FEZ ESTA INDAGAÇÃO:
Sem resposta que conforte,
dúvida imensa me corta:
Qual o segredo da morte?
Fim? Partida? Porto? Porta?

E CONCLUO, VOLTANDO AO MESMO JOÃO RANGEL
COELHO, CUJA ANGúSTIA MAIOR TAMBÉM TINHA
MUITO A VER COM O TEMA EM FOCO:
Há presente, em minha sorte,
uma angústia indefinida...
Não é bem medo da morte;
é, talvez, medo da vida!
SáBIO FOI O POETA ADOLPHO MACEDO, QUANDO
ESCREVEU ESTES VERSOS:
Foi tanta gente querida
residir na Eternidade,
que a rua da minha vida
é asfaltada de saudade

OBS: reverencio a irmã do poeta/jornalista Altair,
Meire Aparecida Carvalho, falecida neste 29 de outubro de 2013. Que Deus a tenha.

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

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

LEI N.º 5.572, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a proibição de comercialização de animais
domésticos em praças, ruas, parques ou estabelecimentos não
regulamentados no município de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei n° 115/2013, de autoria do Vereador
Antonio Alves da Silva)

VEREADOR MARTIM CÉSAR, 1° Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do
artigo 45 da Lei Orgânica Municipal e do inciso I do artigo 37 do Regimento Interno, promulgo a
seguinte Lei:

“....VOCÊ ME MOSTROU O AMANHECER de um lindo dia, me
fez feliz, me fez viver num mundo cheio de amor e de alegria, e me
deixou no anoitecer... ” – Roberto Carlos
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa noturna. Envie para o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ARENA 101 Pinda: 2/11 (sábado) – Não informado. 9/11 (sábado)
- Arena Fantasy. Banda Oba!Hia e Grupo Rhaas. Prêmios às melhores fantasias. . Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.
Bairro Marçon
BANDA CHAMEGO (Anjinho do Vale e Josy Mattos): Agenda de
novembro (próximos dias): Dia 2 (sábado) - Tênis Clube Tremembé
(Creix). 3 (domingo) - Pesq. Rest. Beticá Taubaté. 8 (sexta) - Ferroviária Pinda. 9/11 (sábado) - Assoc. Comercial de Lorena. 30/11
(sábado 18h30) – CCI de Pinda
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois ambientes. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free até
23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo
sábado (18h30). 30/11 (sábado 18h) – Baile ao vivo com a Banda
Chamego.com (Anjinho do Vale & Josy Mattos). Av. Abel Corrêa
Guimarães, bairro Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 2/11 (sábado) – Maria Gadu.
23/11 (sábado) – Fernando & Sorocaba.www.cervejariadogordo.
com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: 3/11 (domingo 21h) - Banda Arena.
Estrada do Barreiro.
CHICKEN BEER Tremembé: 31/10 (quinta) – Festa do Vou não
vou. Banda Chapéu Brasil. Elas free até 1h. Funk no 2º ambiente.
Sexta e sábado – Videokê profissional. Funk no 2º ambiente. Tel
(12) 9181-5704, 9235-8078 e 9213-2034.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais dois bailes no RECINTO SÃO VITO de Moreira César em novembro: 3/11 (domingo) - Banda Musical Arte. 17/11 (domingo) – Banda Gold. Tel (12)
3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira - 6/11 – Jaqueline e Trio.
13 – Banda Chamego.com (Anjinho do Vale e Josy Mattos). 20 –
Banda Alphavalle. 27 – Banda Voo Livre. Domingo - 03/11 – Banda
Baila Comigo. 10 – Banda Magiado Som. 17 (domingo) - Baile do
Hawai - Banda Garcia 24 – Banda Cinco Estrelas
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: Balada sertaneja todo sábado.
Elas free até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CLUBE DOS SARGENTOS Taubaté: 9/11 (sábado 21h) – Um
Show do Cairo. Show w balada árabe. Cia. Kamis Araman com
diversas bailarinas. Tel (12) 98115-2271
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 2/11 (sábado) –
Banda Chamego. Com (Anjinho do Vale e Josy Mattos. 9 – Pedro
Romano e banda. 16 (sábado) – Não terá baile por motivo de bingo
beneficente. 23– Banda Gold. A direção do clube realiza também
o Baile no Mangueirão (Pinda) toda sexta-feira, 22h, com deliciosa
canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 1/11 (sexta) – Rio Negro & Solimões.
Talis E Welinton, Banda Arena e Djs. Tel. (12) 3672.2576. www.
crozariol.com.br
ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA Caçapava: 1/11 (sexta) – Alex
Sandro & Marcelo. 2/11 (sábado) – Anderson & Rafael
FERROVIÁRIA Pinda – Forró no deck da piscina toda sexta-feira
às 20h30. Dia 1/11 (sexta) – César & Maycon. 8/11 (sexta) – Banda
Chamego.com (Anjinho do Vale e Josy Mattos). Associado em dia
pode retirar dois convites na secretaria.
JANTAR DANÇANTE Pinda : 22/11 (sexta 21h) – Restaurante
Tempero Manero (ao lado do Supermercado Excelsior). Banda
Chamego.com (Anjinho do Vale e Josy Mattos). Convite antecipado R$ 20,00, na hora R$ 30,00. Carro chefe do cardápio: Lagarto
ao Molho Madeira. Promoção de Eventos Luiz Gonzaga. Presença
de free-dancers. Tel (3645-2361, 99737-0421, 99708-3682, 981104777 e 99135-7205
MANGUEIRÃO Pinda: 01/11 (sexta) – Baile animado pela Banda
Gold. Toda sexta-feira, 22h,o melhor forró da região com a Banda
Gold. Tel (12) 9174-0026
MUTLEY Taubaté: 1/11 (sexta) – Aniversariantes Mutley. Banda
Turne.
2/11 (sábado) – Smirnof Ice Party. Banda Bellatrix. Lista e bypass
inbox ou 98134 9694 (whats) 99184 4785. Tel (12) 3632-5540
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: Toda quinta – Telão Rock’N Roll. Entrada franca. 1/11 (sexta) – System of a Down D.A.O.S. 2/11 (sábado 21h) – Lumiére. Galapagos (Buenos Ayres). Homem R$ 10 e
mulher R$ 5. 3/11 (domingo) – Não informado. Tel (12) 3648-4913
PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – Baile Quinta Nobre toda
última quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e convidados.
(12) 3642-8599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA - 1/11 – Grupo Bom Talento. 8/11 – Nossa Verdade. 15/11 – Grupo Na Hora. DOMINGO
- 3/11 Grupo Nossa Verdade (SP). Primeiras 100 pessoas ganham
um CD. 10/11 – Divã. Toda quarta – Jogo no telão. Toda quinta –
Música sertaneja ao vivo.
R$ 15,00 homem e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12)
7814-4029 e (12) 9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO PETTER BELA VISTA Pinda: 16/11 (sábado 22h) –
Flash Back dos anos 70, 80 e 90. Dj Magrão. Homem R$ 10 e
mulher R$ 5. Av. Pinheiro Júnior, 2001, em frente ao Colégio Anglo
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: Dia 1/11 (sexta) – Banda Jack Steel.
8 – Chapéu Brasil. 14/11 (sábado) – Show das Poderosas, com Annita
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 31/10 (quinta) –
Washington dos Teclados. 3/11 (será domingo devido ao dia de
Finados) - Bruno & Thiago. 7/11 (quinta) – Zé Luis (SJC). 9/11 (sábado) - Wilson & Washington. Tel. (12) 3648-4036 e 9775-0389
RECINTO SÃO VITO Moreira César: 16/11 (sábado) – Festa de 1º
ano do Grupo Sedusamba. Participação do Grupo Nota Samba. Tel
(12) 98824-4615, 99158-9075 e 99173-8234
RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 30/11 (sábado) – Baile de Fim
de Ano. Tel (12) 3642-2120. www.restaurantecolmeia.com.br
VARANDA ESPETINHOS Taubaté: Aulas de dança de salão grátis
toda segunda-feira (Baila Taubaté). Te. (12) 3632-8986. Av. Itália,
frente ao Senai

Art. 1º Fica proibida a comercialização de qualquer animal doméstico em praças, ruas,
parques ou estabelecimentos não regulamentados.

Art. 2° Todos os locais que desejarem comercializar animais, deverão estar
regulamentados pela Prefeitura Municipal, sendo necessário atender todas as exigências da
legislação vigente.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2013.

VEREADOR MARTIM CESAR
1° VICE-PRESIDENTE

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

DESTAQUE DA SEMANA
BANDA CHAMEGO.
COM (Anjinho do
Vale e Josy Mattos)
- Uma das melhores
duplas da região, com
repertório variado,
animam festas, shows
e baile em todo o Vale
do Paraíba, agora é
uma empresa: Banda
Chamego.com
Contatos pelo Tel (12)
3631-4598, 981816850 e 99771-5600.
Site: www.anjinhodovale.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0963/13 DATA PROTOCOLO: 27/06/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000235-1-5 DATA DE VALIDADE:
18/07/2014 CNAE:
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta RAZÃO SOCIAL: LUIZ CARLOS MORGADO
CNPJ/CPF: 747.021.658/87 ENDEREÇO: Rua Dr. Alfredo Valentini N°: 223 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-360 UF: SP RESP. LEGAL: Luiz Carlos MorgadoCPF: 747.021.658-87 RESP. TÉCNICO: Luiz Carlos Morgado CPF: 747.021.658-87 CBO: Médico
Cardiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 26257 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 18/07/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __18 de julho de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1211/12 DATA PROTOCOLO: 02/10/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000046-1-8 DATA DE VALIDADE: 19/03/2014
CNAE: 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
RAZÃO SOCIAL: GUILHERME KOBBAZ DARRIGO ME
CNPJ/CPF: 08.032.928/0001-60 ENDEREÇO: R. Major José dos Santos Moreira N°: 690 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Guilherme
Kobbaz Darrigo CPF: 283.863.288-43 RESP. TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.: N º INSCR.: UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo Depto. de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 19/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __19 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1375/12 DATA PROTOCOLO: 09/11/2012 Nº CEVS: 353800601-863-000582-1-1
DATA DE VALIDADE: 19/03/2014 CNAE: 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL: PEREIRA E FOGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA CNPJ/CPF: 10.580.394/0001-58
ENDEREÇO: R. Major José dos Santos Moreira N°: 595 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Alberico Pereira Filho CPF:
978.291.458-49 RESP. TÉCNICO: Alberico Pereira Filho CPF: 978.291.458-49 CBO: Médico Pediatra
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 30191 UF:SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo Depto. de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 19/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __19 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0008/13 DATA PROTOCOLO: 07/01/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000586-1-0
DATA DE VALIDADE: 19/03/2014 CNAE: 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL: LUIS FERNANDO DE CARVALHO CORREA CNPJ/CPF: 074.375.088-85 ENDEREÇO: R. José da Silva Andrade N°: 110 COMPLEMENTO: Sala 04 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Luis Fernando de Carvalho Correa CPF:
074.375.088-85 RESP. TÉCNICO: Luis Fernando de Carvalho Correa CPF: 074.375.088-85 CBO:
CONS. PROF.:CRM N º INSCR.: 49.071 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo Depto. de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 20/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __20 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1569/12 DATA PROTOCOLO: 26/12/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000064-1-6 DATA DE VALIDADE: 11/03/2014 CNAE: 4771-7/01 Comércio
varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas RAZÃO SOCIAL: MARIANO E ISIDORO LTDA ME NPJ/CPF: 09.200.277/0001-32 ENDEREÇO: Av. Mons. João José de Azevedo N°: 952
COMPLEMENTO: BAIRRO: Crispim MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:12402-010 UF: SP RESP. LEGAL: Inês Mariano de Oliveira Isidoro CPF: 057.950.348-86 RESP. TÉCNICO: Fernanda Nunes Furtado
CPF: 082.669.326-11 CBO: Farmacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55475 UF: SP
O Sr. HELDER PEREIRA DE PAULA PRADO, Assessor de Gestão Estratégica Respondendo pelo Depto. de
Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 11/03/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __11 de março de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0337/13 DATA PROTOCOLO: 28/02/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000180-1-5
DATA DE VALIDADE: 09/09/2014 CNAE: 8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE FERNANDES MACIEL CNPJ/CPF: 137.038.258-80 ENDEREÇO: R.
Major José dos Santos Moreira N°: 756 COMPLEMENTO: BAIRRO: Parque Ipê MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Alexandre Fernandes Maciel CPF: 137.038.258-80
RESP. TÉCNICO: Alexandre Fernandes Maciel CPF: 137.038.258-80 CBO: Médico Cirurgião CONS.
PROF.: CRM N º INSCR.: 120133 S UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 09/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __09 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO:
00338/13
DATA
PROTOCOLO: 28/02/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000104-1-3 DATA DE VALIDADE: 09/09/2014
CNAE: 8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta RAZÃO SOCIAL: ANDREA SOUZA DE QUEIROZ VARELLA MACIEL CNPJ/CPF: 037.646.427—50 ENDEREÇO: R. Major José dos
Santos Moreira N°: 756 COMPLEMENTO: BAIRRO: Parque Ipê MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:
12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Andrea Souza de Queiroz Varella Maciel CPF: 037.646.427—50
RESP. TÉCNICO: Andrea Souza de Queiroz Varella Maciel CPF: 037.646.427—50 CBO: Médica Cirurgiã Plástico CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 119662 UF:SP O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES
Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 09/09/2013, O ACIMA
DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __09 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0893/13 DATA PROTOCOLO: 13/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000158-1-4
DATA DE VALIDADE: 10/09/2014 CNAE: 8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta RAZÃO SOCIAL: VIRGINI APARECIDA LAURINDO LEMES CNPJ/CPF:
081.151.088-54 ENDEREÇO:R. Dr. Frederico Machado N°: 132 COMPLEMENTO: Sala 25 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP RESP. LEGAL: Virginia Aparecida Laurindo Lemes
CPF: 081.151.088-54 RESP. TÉCNICO: Virginia Aparecida Laurindo Lemes CPF: 081.151.088-54 CBO: Médica
Cirurgiã CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 74571 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 10/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __10 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1323/13DATA PROTOCOLO:03/09/2013
Nº CEVS:353800601-863-000082-1-4 DATA DE VALIDADE:12/09/2014
CNAE: 8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL: ELIANA GALVÃO SALGADO VIEIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 019.652.318-45
ENDEREÇO: R.Alfredo Valentini N°: 223 COMPLEMENTO: BAIRRO: Tabau MUNICÍPIO:Pindamonhangaba
CEP: 12400-360 UF: SP RESP. LEGAL: Eliana Galvão Salgado Vieira de Souza
CPF: 019.652.31845 RESP. TÉCNICO: Eliana Galvão Salgado Vieira de Souza CPF: 019.652.318-45 CBO: Médico
Clínico geral CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 46208 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 12/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __12 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0397/13 DATA PROTOCOLO: 14/03/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000101-1-1 DATA DE VALIDADE: 18/09/2014
CNAE: 8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta RAZÃO SOCIAL: ULTRADERME
CENTRO DERMATOLÓGICO MEDICINA E DE ESTÉTICA CNPJ/CPF: 03.699922/0001-27 ENDEREÇO: R. Pinheiro da Silva N°: 377 COMPLEMENTO: BAIRRO: Boa Vista MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-020 UF: SP RESP. LEGAL: Fátima dos Reis Albuquerque Maciel CPF: 045.307747-16
ESP. TÉCNICO: Fátima dos Reis Albuquerque Maciel CPF: 045.307747-16 CBO: Médica Dermatologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 95.541 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 18/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __18 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0389/13 DATA PROTOCOLO: 13/03/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000027-1-2
DATA DE VALIDADE: 18/09/2014 CNAE: 8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL: DANIELA ANDRAUS DE FIGUEIREDO FERREREZI CNPJ/CPF:199.197.648-84
ENDEREÇO: R. Dr. Frederico Machado N°: 132 COMPLEMENTO: Sala 33 BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP RESP. LEGAL: Daniela Andraus de Figueiredo Ferrerazi CPF: 199.197.648-84 RESP. TÉCNICO: Daniela Andraus de Figueiredo Ferrerazi CPF:
199.197.648-84 CBO: Médica Endocrinologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 95246 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 18/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __18 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO:
0398/13
D ATA
PROTOCOLO: 14/03/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000427-1-4 DATA DE VALIDADE: 18/09/2014
CNAE: 8650-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta RAZÃO SOCIAL: ETERNA CLINICA DERMATOLÓGICA E MEDICINA ESTÉTICA LTDA CNPJ/CPF: 07.432.884/0001-00 ENDEREÇO:
R. Pinheiro da Silva N°: 377 COMPLEMENTO: BAIRRO: Jd Boa Vista MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12401-020 UF: SP RESP. LEGAL: Denise Alves Costa CPF: 706.602.477-04
RESP. TÉCNICO: Denise Alves Costa CPF: 706.602.477-04 CBO: Médica Clinica geral CONS.
PROF.: CRM N º INSCR.: 82139 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 18/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __18 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0599/13 DATA PROTOCOLO:
16/04/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000344-1-0 DATA DE VALIDADE: 25/09/2014 CNAE: 8650-5/03 Atividade
médica ambulatorial restrita a consulta RAZÃO SOCIAL: JOSÉ LUIZ AFONSO PEIXOTO CNPJ/CPF: 412.529.26804 ENDEREÇO: R. Oswaldo Cruz N°: 64 COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-210 UF: SP RESP. LEGAL: José Luiz Afonso Peixoto CPF: 412.529.268-04 RESP. TÉCNICO: José Luiz
Afonso Peixoto CPF: 412.529.268-04 CBO: Médico Clinico geral CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 73408 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 25/09/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __25 de setembro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:0/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0971/13 DATA PROTOCOLO: 01/07/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000468-1-7 DATA DE VALIDADE: 14/10/2014 CNAE:
8650-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
RAZÃO SOCIAL: FLAVIO SERAFINI CLINICA MÉDICA E FONOAUDIOLÓGICA LTDA CNPJ/CPF:
09.079.694/0001-79 ENDEREÇO: R. Dr. Feredico Machado N°: 132 COMPLEMENTO: Conjunto 38
BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP RESP. LEGAL: Flávio
Serafini CPF: 091.295.098-66 RESP. TÉCNICO: Flávio Serafini CPF: 091.295.098-66 CBO: Médico
Otorrinolaringologis CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 73542 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 14/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes
às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências,
ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __14 de outubro de 2013

11
Apresentação estudantil e homenagem
marcam sessão da Academia de Letras
Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 30 de outubro a 1º de novembro de 2013

Fotos: Ana Camila Campos

Escola Rubens Zamith homenageou o poeta Vinicius de Moraes com o musical ‘Arca de Noé’.
A apresentação também foi em homenagem ao Dia das Crianças (12/10)

Na sexta-feira (25), aconteceu mais uma sessão plenária solene da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras. O evento, iniciado às 20
horas, foi realizado no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina
e contou com a programação seguinte: apresentação
estudantil comemorativa ao
centenário do poeta Vinicius
de Moraes; apresentação
musical com o grupo Daruê;
palestra em homenagem à
página de história do jornal
Tribuna do Norte, e apresentação da recém lançada coletânea poética ‘Voo Inaugural
– poesia a oito mãos’.
A plenária de outubro da
Academia teve início com a
professora Estela Machado,
da Escola Estadual Professor
Rubens Zamith, fazendo a
apresentação de seus alunos.
A escola apresentou o musical de Vinicius de Moraes ‘A
Arca de Noé’, com a interpretação de composições do
poeta relacionadas ao musical ‘Arca de Noé’. Em seguida, houve a apresentação de
Marília Maia e Dani Rossi,
cantoras e compositoras do
Grupo Daruê.
PALESTRA
HOMENAGEIA JORNAL
Com o tema ‘A Página de
História do jornal Tribuna

Destaque para a apresentação das cantoras Marília e
Dani, do Grupo Daruê

O acadêmico Francisco Piorino Filho, que tem seu
nome na galeria dos ex-presidentes da Fundação
Dr. João Romeiro, mantenedora do jornal Tribuna
do Norte, falou sobre a página de história do
mencionado jornal

Jornalista e membro da APL, Altair Fernandes foi homenageado com cartão de prata.
Na foto, o presidente da APL (à esquerda) e a acadêmica Juraci no ato da entrega

do Norte: A Divulgação da
Cultura de Pindamonhangaba’, o acadêmico e “Presidente de Honra” da APL,
Francisco Piorino Filho,
discorreu sobre a importância da página que a Tribuna
do Norte dedica à história
do município na edição das
sextas-feiras. Responsável
pela editoria mencionada,

de prata referente à homenagem ao jornalista Altair
Fernandes e, juntamente
com o acadêmico Maurício
Cavalheiro, lembrar, com
a declamação de poemas,
o Dia do Professor, comemorado no último dia 15 de
outubro.
Também foi anunciado
no evento o lançamento do

o jornalista Altair Fernandes Carvalho agradeceu ao
palestrante e à APL pela homenagem com um breve relato, no qual citou a origem
da Tribuna e da Fundação
Dr. João Romeiro e falou alguma coisa sobre os seus 27
anos de trabalho no jornal.
Coube à acadêmica Juraci Faria entregar o cartão

livro Voo Inaugural – poesia a oito mãos, coletânea
que reúne poemas de Meire
Carvalho e dos acadêmicos:
Maurício, Juraci e Altair.
A composição da mesa
que dirigiu os trabalhos
foi feita pelo secretário
APL Aércio Muassab, sendo formadas pelas seguintes pessoas: presidente da

APL, Alberto Santiago;
'Presidente de Honra' da
APL, Francisco Piorino
Filho; presidente da Fundação Dr. João Romeiro;
presidente do Rotary Club
Pindamonhangaba, Nitay
Fernandes; Paulo de Andrade (representante da
OAB-Pindamonhangaba);
jornalista Altair Fernandes.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, 30 de outubro a 1º de novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 03/2013
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.1788, 25 de setembro de 2008, faz
saber que se encontram abertas as inscrições para Seleção, parte integrante deste Edital
de Estagiários.
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas de Estágio, por alunos matriculados nos
seguintes cursos:

Nível Superior

Vagas

Administração

06

Arquitetura

01

Biologia

03

Comunicação Social / Jornalismo / Publicidade

04

Direito

09

Educação Física

Cadastro Reserva

Engenharia Ambiental

02

Engenharia Civil

02

Farmácia

06

Fisioterapia

02

Pedagogia

08

Serviço Social
Informática / Sistemas de Informação / Gestão de TI /
Engenharia de Computação / Tecnologia em Redes de
Computadores / Ciência da Computação

02
Cadastro Reserva

Maior idade;
Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa;

4.3. A classificação final (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 28 de
novembro de 2013 no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba: www.pindamonhangaba.sp.gov.br e pessoalmente no Centro de Integração Empresa Escola - CIEE de Taubaté.
5 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA
5.1. As pessoas com deficiência - PCD deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, sob
pena de desclassificação;
5.1.1. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória;
5.2. A convocação para preenchimento das vagas será feita pelo CIEE através de contato
telefônico ou e-mail;
5.3. O candidato convocado deverá apresentar-se na data, horário e local estabelecido, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
5.4. A ausência na data, horário e local estabelecido será considerada como desinteresse
pela(s) vaga(s) oferecida(s), sendo o candidato desclassificado, não cabendo recurso;
5.5. O candidato, que não se interessar pela vaga oferecida, deverá comparecer no CIEE,
para assinatura do Termo de Desistência, não podendo concorrer à outra vaga pela mesma
seleção;
5.6. Os candidatos serão convocados de acordo com ordem de classificação e de acordo
com a necessidade de contratação da concedente de estágio;
5.7. O local e horário de estágio de cada vaga serão previamente definidos pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, não cabendo ao candidato escolher qual vaga deseja
preencher.
6 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTáGIO

TOTAL

45

6.1. A Celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei Federal
nº 11.788 de 25 de Setembro de 2008;

Nível Médio / Técnico

Vagas

6.2. Após convocação, o candidato deverá comparecer no CIEE munido de cópia dos documentos abaixo mencionados para retirar o seu Termo de Compromisso de Estágio - TCE,
para recolhimento das assinaturas.
- RG, CPF;

Nível Médio - vagas para o período da manhã

10

Nível Médio - vagas para o período da tarde

20

Técnico em Administração

15

Técnico em Contabilidade

02

Técnico em Informática

01

Técnico em Serviços Jurídicos

10

Técnico em Segurança Trabalho

01

Técnico em Edificações

02
TOTAL

61

1.1.
A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será celebrado sob regime
da Lei no 11.788 de 25 de
Setembro de 2008.
1.2.
O valor da Bolsa Auxílio corresponde a:
•
Nível Superior (4h/dia) - R$ 472,44
•
Nível Médio e Técnico (4h/dia) - R$ 420,42
1.3.

•
•

É concedido o auxílio transporte no valor de R$ 30,00.

2 - DA INSCRIÇÃO
•
A inscrição deverá ser efetuada a partir das 10h00 do dia 01 de Novembro de 2013
até as 16h00 do dia 20 de novembro de 2013, através da internet no site www.ciee.org.br.
•
Para efetuar a inscrição, o candidato que não tiver acesso a computador,
poderá utilizar os equipamentos disponíveis em locais públicos para acesso a internet ou comparecer pessoalmente no CIEE de Taubaté, localizado na Rua Dr. Pedro
Costa, 270 – Centro, horário das 9h00 às 16h00 no período de 01 a 20 de novembro
de 2013.
•
Para os candidatos com deficiência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente processo seletivo, desde que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadores, que será verificada através de exame médico no ato da
convocação, nos termo da Lei No. 11.788/2008;
•
Os candidatos com deficiência - PCD participarão da seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de realização da prova;
•
Só poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos
anteriormente indicados;
2.1. São requisitos para inscrição e contratação:
•
Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de inscrição para o processo
seletivo;
•
Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
•
Residir na cidade de Pindamonhangaba;
•
Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2013;
•
Não ter período de estágio equivalente a 2 (dois) anos na Prefeitura de Pindamonhangaba.
2.2. São requisitos para realização do estágio:
•
Para as vagas de nível superior: cursar entre os 02 últimos anos em 2014;
•
Para as vagas de nível técnico: cursar entre os 02 últimos semestres em 2014;
•
Para vagas de nível médio: cursar entre o 2º e 3º ano em 2014.
2.3. Imprescindível: até a data da realização do processo seletivo todos os candidatos deverão atualizar seus dados cadastrais através do site www.ciee.org.br. Caso essa atualização
não seja realizada, o CIEE não se responsabilizará pelos erros de dados pessoais do candidato no Termo de Compromisso de Estágio.

- RG, CPF do responsável legal, no caso de menor de idade;
- Comprovante de residência;
- Declaração de Escolaridade (original, atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino);
6.3. Os estágios poderão ser encerrados a qualquer tempo de forma unilateral;
6.4. O estudante que iniciar o estágio poderá firmar o Termo de Compromisso de Estágio TCE com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e o Centro de Integração Empresa
Escola – CIEE, por no máximo 24 meses.
6.5. O candidato deverá apresentar todas as vias do Termo de Compromisso de Estágio,
entregues pelo CIEE, devidamente assinadas pela Instituição de Ensino, aluno e representante legal (se for o caso) no Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos contados a partir do dia em que a documentação for retirada no CIEE.
Este prazo não será prorrogado;
6.6. O representante da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba somente assinará as vias
do Termo de Compromisso de Estágio, após a assinatura da Instituição de Ensino e se todos
os documentos estiverem corretos;
6.7. Não será preenchido ou assinado pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba nenhum documento diverso daqueles oferecidos pelo CIEE ou por ela mesma;
6.8. Após a conferência da documentação pelo Departamento de Recursos Humanos, o candidato será encaminhado para abertura de conta na instituição financeira estipulada pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos
para apresentar os dados da conta bancária no Departamento de Recurso Humanos;
6.9. O descumprimento ao estipulado nos itens 6.5 e 6.8 ocasionará a desclassificação automática do candidato, não cabendo recurso;
6.10. O início do estágio será imediato, salvo previsão do início de vigência estipulada no
Termo de Compromisso ser posterior, sendo informada pelo Departamento de Recursos Humanos;
6.11. O estudante que iniciar o estágio poderá firmar o Termo de Compromisso de Estágio
- TCE com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e o Centro de Integração Empresa
Escola – CIEE, por no máximo 24 meses e a critério da unidade concedente, desde que não
haja término do curso, e desde que a contratação não seja inferior a 4 (quatro) meses sem
possibilidade de prorrogação.
6.12. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área em que o estagiário irá
desenvolver o estágio, podendo ser em forma de escala de revezamento, totalizando a carga
horária semanal de 20hs;
6.13. As transferências/remoções de local de estágio em regra não são permitidas. Serão
autorizadas somente se o Departamento solicitar e houver vaga ainda não preenchida, ou,
na falta desta, se dois departamentos concordarem em efetuar a troca, respeitando a vontade e a disponibilidade dos estagiários e mediante análise e aprovação do Departamento de
Recursos Humanos;
6.14. Se o aluno for reprovado em algum ano/semestre do curso ou se carregar dependências, não poderá ter seu estágio prorrogado;
6.15. O estagiário que desejar encerrar o estágio por iniciativa própria deverá comparecer
obrigatoriamente ao Departamento de Recursos Humanos para o preenchimento do Termo
de Encerramento de Estágio.

3 – DO PROCESSO SELETIVO

7 – DOS RECURSOS

3.1. O Processo Seletivo classificará os candidatos, levando-se em consideração os pontos
obtidos nos testes, que serão aplicados dia 24 de novembro de 2013, na Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba situada na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344,
Campo Alegre – Pindamonhangaba / SP, com duração de no máximo 1h (uma hora);

7.1. O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do
resultado final, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente;

3.1.1. A prova objetiva para os candidatos do Nível Médio será aplicada com horário previsto
para as 14h00 (quatorze horas) e a abertura dos portões ocorrerá às 13h30 e o fechamento
às 14h00, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o fechamento dos portões;

7.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE,
devendo estar devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, o número de
inscrição, a vaga que concorre, o telefone e o endereço para correspondência;

3.1.2. A prova objetiva para os candidatos do Nível Técnico e Superior será aplicada com
horário previsto para as 16h00 (dezesseis) e a abertura dos portões ocorrerá às 15h30 e o
fechamento às 16h00, não sendo permitido o acesso ao local da prova após o fechamento
dos portões;

7.4 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.
8 - DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1.3. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de original de um
dos seguintes documentos de identificação com foto: Cédula de Identidade (RG) ou Carteira
de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou
Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação.
3.2. A prova objetiva para os cursos de nível técnico e superior será composta por 20 (vinte)
questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 7 questões de Conhecimentos Gerais
e 3 questões de Conhecimentos Específicos;
3.3. A prova objetiva para o nível médio será composta por 20 (vinte) questões, sendo 10
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Conhecimentos Gerais;
3.4. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 05
(cinco) alternativas, sendo somente 1 (uma) correta;
3.5. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto;
3.6. A pontuação máxima será de 10 pontos, de caráter classificatório;
3.7. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas com antecedência de
30 (trinta) minutos, munido do documento de identidade, comprovante de inscrição, caneta
esferográfica de cor azul ou preta, lápis e borracha;
3.8. Durante a prova, não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico ou livros
de qualquer espécie;

7.2. O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato;

8.1. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2014 ou quando do esgotamento de candidatos;
8.2. As seleções anteriores a esta terão prioridade na convocação, caso haja remanescentes
na lista;
8.3. A assinatura do candidato no ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções
e na aceitação tácita das condições deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes;
8.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do
estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis;
8.5. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de telefone e e-mail não atualizados;
8.6. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela Diretoria do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba;
8.7. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
processo regrado neste Edital.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013.

3.9. Não serão permitidos candidatos que não estiverem convenientemente trajados.
4 – DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. A classificação dos candidatos do Processo Seletivo será por ordem decrescente de
pontos obtidos, observando-se a pontuação total;
4.2. Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério preferencial:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Silvio Luis de Godoi
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:115/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1506/13
DATA PROTOCOLO: 09/10/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000622-1-9 DATA DE VALIDADE: 22/10/2014 CNAE:8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL: ADRIANO ARAUJO DE CASTRO CNPJ/CPF: 010.194.403/0001-72 ENDEREÇO:
R. Dr.
Frederico Machado N°: 152 COMPLEMENTO: Sala 05 BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:
12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Adriano Araujo de Castro CPF: 021.314.787-47 RESP. TÉCNICO: Adriano Araujo de
Castro CPF: 021.314.787-47 CBO: Clínico Geral CONS. PROF.: CRM N º INSCR.:127937 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 22/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 116/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0043/13 DATA PROTOCOLO: 11/01/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000581-1-4 DATA DE VALIDADE: 22/10/2014 CNAE: 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a consulta RAZÃO SOCIAL: SIMONE ARAúJO DARWICH CNPJ/CPF:
292.249.182-04 ENDEREÇO: R. Dr. Frederico Machado N°: 132 COMPLEMENTO: Sala 22 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040
UF: SP RESP. LEGAL: Simone Araújo Darwich
CPF: 292.249.182-04 RESP. TÉCNICO: Simone Araújo Darwich CPF: 292.249.182-04 CBO: Médica Pediatra
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 83.422
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 22/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 117/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1388/13
DATA PROTOCOLO: 17/09/2013 Nº CEVS: 353800601-865-000118-1-9
D ATA
DE VALIDADE: 22/10/2014 CNAE: 8630-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise RAZÃO SOCIAL: MARIA DE LOURDES SIQUEIRA CONFORT CNPJ/CPF: 766.253.628-91 ENDEREÇO: R. Dos Andradas N°: 806 COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-010 UF: SP RESP. LEGAL: Maria de Lourdes Siqueira
Confort CPF: 766.253.628-91 RESP. TÉCNICO: Maria de Lourdes Siqueira Confort CPF: 766.253.628-91 CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06/2974 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 22/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 118/13
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 1079/13
DATA PROTOCOLO:
19/07/2013 Nº CEVS:
353800601-561-000548-1-0 DATA DE VALIDADE: CNAE: 5611-2/02 Bares e outros
estabelecimentos especializados em servir bebidas RAZÃO SOCIAL: ADOLFO LUVISA 06525668808 CNPJ/CPF:
18.179.825/0001-80 ENDEREÇO: r. José Benedito Quirino N°: 843 COMPLEMENTO: BAIRRO: Campinas MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12415-030 UF: SP RESP. LEGAL: Adolfo Luvisa CPF: 065.256.688-08 RESP.
TÉCNICO: CPF: CBO: CONS. PROF.:N º INSCR.: UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 23/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 119/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1390/13 DATA PROTOCOLO: 17/09/2013 Nº
CEVS: 353800601-864-000088-1-8 DATA DE VALIDADE: 18/10/2014 CNAE: 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem c/
uso de radiação ionizante – Equipamento GE XR 6000 nº de série 50508030 RAZÃO SOCIAL: WK RADIOLOGIA LTDA CNPJ/
CPF: 65.057.333/0002-83 ENDEREÇO: R. Major José dos Santos Moreira N°: 305 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Dirk Helge Kalitzki CPF: 026.100.148-56 RESP. TÉCNICO:
Wilson Hiroyuki Watanabe CPF: 093.858.228-37 CBO: Médico Radiologista ONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 18/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 120/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0942/13 DATA PROTOCOLO:
24/06/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000595-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/10/2014 CNAE: 8630-5/04 Atividade
odontológica RAZÃO SOCIAL: PATRICIA BARBOSA MORAIS CNPJ/CPF: 061.506.136-23 ENDEREÇO: Praça
São João N°: 30 COMPLEMENTO: BAIRRO: Moreira Cesar MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12441-040
UF: SP RESP. LEGAL: Patrícia Barbosa Morais CPF:
061.506.136-23 RESP. TÉCNICO: Patrícia Barbosa
Morais CPF: 061.506.136-23 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 92432 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 18/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 121/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0942/13 DATA PROTOCOLO:
24/06/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000595-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/10/2014 CNAE: 8630-5/04 Atividade odontológica – Equipamento Dabi Atlante Spectro nº de série 001525 RAZÃO SOCIAL: PATRICIA BARBOSA MORAIS CNPJ/
CPF: 061.506.136-23 ENDEREÇO: Praça São João N°: 30 COMPLEMENTO: BAIRRO: Moreira Cesar MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba CEP: 12441-040 UF: SP RESP. LEGAL: Patrícia Barbosa Morais CPF: 061.506.136-23 RESP. TÉCNICO: Patrícia Barbosa Morais CPF: 061.506.136-23 CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 92432
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 18/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 122/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1247/12 DATA PROTOCOLO:
15/10/2012 Nº CEVS: 353800601-477-000034-1-7 DATA DE VALIDADE: 23/10/2014 CNAE: 4771-7/01 Com. Varejista
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas RAZÃO SOCIAL:
VARGAS & GONZAGA DROGARIA
LTDA ME CNPJ/CPF: 04.570.541/0001-06 ENDEREÇO: Av. Pref. Nicanor Ramos Nogueira N°: 806 COMPLEMENTO:
BAIRRO: Araretama MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12423-010 UF: SP RESP. LEGAL: Marcelo Vargas Campos CPF: 065.957.948-02 RESP. TÉCNICO: Giselle Akemy Pereira Shinoda CPF: 067.352.266-07 CBO: Farmacêutica
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.: 41090 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 23/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 123/13
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 1488/13 DATA PROTOCOLO:
07/10/2013 Nº CEVS: 353800601-865-000153-1-8 DATA DE VALIDADE: 22/10/2014 CNAE: 8650-0/03 Atividade
de psicologia e psicanálise RAZÃO SOCIAL: ISABELLA KOBBAZ BETTONI MOREIRA
CNPJ/CPF: 384.287.738-23 ENDEREÇO: R. Bicudo Leme N°: 735 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-180 UF: SP RESP. LEGAL: Isabella Kobbaz Bettoni Moreira CPF:
384.287.738-23 RESP. TÉCNICO: Isabella Kobbaz Bettoni Moreira CPF: 384.287.738-23
CBO: Psicóloga
CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06/114552 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 22/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 124/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0858/13 DATA PROTOCOLO: 10/06/2013
Nº CEVS: 353800601-863-000262-1-2 DATA DE VALIDADE:
22/10/2014 CNAE: 8650-5/04 Atividade odontológica RAZÃO SOCIAL: SILVIA ORTIZ BISSOLI CNPJ/CPF: 887.398.808-34 ENDEREÇO: R. Francisco Glicério N°: 345 COMPLEMENTO: BAIRRO: Boa Vista MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-050 UF: SP RESP. LEGAL: Silvia Ortiz Bissoli
CPF: 887.398.808-34 RESP. TÉCNICO: Silvia Ortiz Bissoli CPF: 887.398.808-34 CBO: Cirurgiã Dentista CONS.PROF.: CRO
N º INSCR.:26.505 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 22/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 125/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 0858/13 DATA PROTOCOLO:
10/06/2013 Nº CEVS: 353800601-863-000263-1-2 DATA DE VALIDADE: 22/10/2014 CNAE:
86505/04 Atividade odontológica – Equipamento Funk RX10 nº de série 9526 RAZÃO SOCIAL: SILVIA ORTIZ BISSOLI CNPJ/CPF: 887.398.808-34 ENDEREÇO: R. Francisco Glicério N°: 345 COMPLEMENTO: BAIRRO:
Boa Vista MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-050 UF: SP RESP. LEGAL: Silvia Ortiz Bissoli CPF:
887.398.808-34 RESP. TÉCNICO: Silvia Ortiz Bissoli CPF: 887.398.808-34
CBO: Cirurgiã Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 26.505 UF:SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 22/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 126/13
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA INICIAL Nº PROTOCOLO: 1412/13
DATA PROTOCOLO:
20/09/2013 Nº CEVS: 353800601-865-000152-1-0 DATA DE VALIDADE: 25/10/2014 CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia RAZÃO SOCIAL: RGA FISIOTERAPIA LTDA – ME CNPJ/CPF:
18.873.486/0001-38
ENDEREÇO: R. Martin Cabral N°: 260 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-020 UF: SP RESP. LEGAL: Ricardo Guimarães Amadei CPF:
274.392.178-10
RESP. TÉCNICO: Ricardo Guimarães Amadei CPF:
274.392.178-10 CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.:
CREFITO N º INSCR.: 78856-F
UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 25/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 127/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1470/13 DATA PROTOCOLO:
03/10/2013 Nº CEVS:353800601-864-000024-1-0 DATA DE VALIDADE: 25/10/2014 CNAE:
8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem c/ uso de radiação ionizante – Equipamento Raios X Toshiba
nº de série 65080 RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA RADIOLÓGICA PINDAMONHANGABA S/S LTDA CNPJ/CPF:
47.564.984/0001-05 ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 26 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba CEP: 12400-400
UF: SP RESP. LEGAL: José Carlos Silva CPF: 061.791.696-91
RESP. TÉCNICO: Otávio Pereira Lima CPF: 618.490.308-04 CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N
º INSCR.:
25883 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 25/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 128/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1469/13 DATA PROTOCOLO:
03/10/2013 Nº CEVS:353800601-864-000025-1-8 DATA DE VALIDADE: 25/10/2014 CNAE: 8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem c/ uso de radiação ionizante – Equipamento Raios X Toshiba s/ nº de série RAZÃO
SOCIAL: CLÍNICA RADIOLÓGICA PINDAMONHANGABA S/S LTDA CNPJ/CPF: 47.564.984/0001-05 ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 26 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:
12400-400 UF: SP RESP. LEGAL: José Carlos Silva CPF: 061.791.696-91 RESP. TÉCNICO: Otávio Pereira Lima
CPF: 618.490.308-04 CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 25883 UF:SP O Sra. VANIA
CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em 25/10/2013,
O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s)
ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Valquíria Agasse da Silva
Supervisora do CIEE – Unidade Taubaté

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 138/2013

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 005/2013

Contrato nº 161/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de desobstrução de rede de ramais de esgoto de galeria de águas pluviais pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gibello & Gibello Ltda. EPP.
Data de assinatura: 25/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 62.700,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Alfredo José de Oliva Gibello

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 019/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Miranda & Norberto Ltda. ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 600 horas de serviço de
trator sobre esteiras, modelo D6, a ser utilizado pela Secretaria de Obras e Serviços pelo
período de 06 (seis) meses.
Assunto: Em conformidade com a cláusula primeira, adita-se o item 1.3 em 25% correspondente a R$ 22.558,50.
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Edson Norberto Junior
Data de assinatura: 12/07/2013

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013.

Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013.

Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br - visa_saude_pinda@yahoo.com.br

Estado de São Paulo

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 129/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1472/13 DATA PROTOCOLO:
03/10/2013 Nº CEVS: 353800601-864-000026-1-5 DATA DE VALIDADE: 25/10/2014 CNAE: 8640-2/05 Serviço
de diagnóstico por imagem c/ uso de radiação ionizante – Equipamento Raios X para Mamógrafo LORAD s/ nº de
série RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA RADIOLÓGICA PINDAMONHANGABA S/S LTDA CNPJ/CPF: 47.564.984/000105 ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 26 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12400-400 UF: SP RESP. LEGAL: José Carlos Silva CPF: 061.791.696-91 RESP. TÉCNICO: Otávio Pereira
Lima CPF: 618.490.308-04 CBO: Médico Radiologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 25883 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 25/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito
(s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 130/13
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA Nº PROTOCOLO: 1471/13 DATA PROTOCOLO:
03/10/2013 Nº CEVS: 353800601-864-000027- 1-2 DATA DE VALIDADE: 25/10/2014 CNAE: 8640-2/05 Serviço de diagnóstico por imagem c/ uso de radiação ionizante – Equipamento Raios X para Densitometria Óssea GE/
Lunar DPX Alpha nº de série ID LUNAR 8726 RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA RADIOLÓGICA PINDAMONHANGABA S/S LTDA CNPJ/CPF: 47.564.984/0001-05 ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 26 COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-400 UF: SP RESP. LEGAL: José Carlos Silva
CPF: 061.791.696-91 RESP. TÉCNICO: Otávio Pereira Lima CPF: 618.490.308-04 CBO: Médico Radiologista
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 25883 UF: SP
O Sra. VANIA CRISTINA FERNANDES Diretora do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE
em 25/10/2013, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades
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Divulgação

TEXTOS: Aiandra Alves Mariano e Ana Camila Campos

Projeto Verão 2014
A corrida contra o tempo para emagrecer

E

stamos no início da primavera,
mas já tem muita gente
preocupada com o verão.
Época de calor e de roupas menores
e corpos mais à mostra, algumas
pessoas já começam a maratona
para emagrecer e não fazer feio na
próxima estação. Dietas radicais,
exercícios físicos, reeducação

alimentar e mudança de hábitos.
Tudo é válido para atingir a meta de
desﬁlar em forma no verão. Nesta
edição, vamos conhecer Amanda,
Andrea e Vladimir. Focados na
estação que se aproxima, eles
estão se desdobrando para
alcançar a medida certa e
fazer bonito em 2014.

Amanda
garante que
amizades na
academia
tornam as
atividades
mais
divertidas

Radicalizar para secar!

E

sse tem sido o lema de Andrea
Machado, para conseguir recuperar a boa forma para o verão
de 2014. Aos 34 anos, ela começou
a se preocupar com a forma física no
início do ano, quando subiu na balança e percebeu que havia engordado
15 quilos em dois anos.
Desesperada, ela tentou várias
dietas, entrou na academia e até tomou medicamentos para emagrecer.
Tudo em vão. “Emagrecia um pouco
e logo recuperava todo o peso. Não
conseguia manter as dietas e não me
adaptei à academia”.
A solução veio há cerca de 45
dias, quando, por meio de uma
amiga, ela soube da dieta Dukan. “É
uma dieta radical, que corta os carboidratos e é muito rígida. Mas, por
outro lado, ela vem acompanhada de
um extenso cardápio, com inúmeras
receitas”, conta Andrea.
O início foi difícil, mas na segunda
semana ela já havia eliminado três
quilos. “Isso me motivou e eu continuei ﬁrme. Além disso, tomei gosto
em preparar cada receita. Meu marido e minha ﬁlha acabaram aderindo
a alguns pratos a adaptações que ﬁz
no cardápio lá de casa e tudo tem
funcionado bem”, destaca.
Andrea conta que não cometeu
nenhum deslize e cortou da
alimentação, além dos carboidratos,
o açúcar, os refrigerantes, as bebidas
alcoólicas e todo tipo de óleo ou
azeite, além de carnes gordas.
“Confesso que é uma dieta bem
radical e não sei se é saudável a
longo prazo, mas funcionou pra mim
e pretendo mantê-la por mais três
meses.
Mas as mudanças na alimentação
também trouxeram boas surpresas.
“Agora preciso preparar tudo o que
vou comer, inclusive os pães de farelo, as sobremesas, tudo mesmo. En-

‘Mil e uma atividades’

tão faço o cardápio da semana inteira
e passo muito tempo na cozinha.
Isso é gostoso e funciona também
como uma espécie de terapia para
mim”.
Com 7,5 quilos a menos e planejando perder mais 7,5 quilos, Andrea
também encontrou um exercício
físico para auxiliar na perda de peso.
“Faço caminhada cinco dias por semana, por 40 minutos e comecei a
fazer pilates, que é uma maravilha”,
garante.
Animada com os resultados, An-

drea tem um projeto especial para o
verão. “Meu projeto principal é entrar
no vestido que comprei para usar no
natal passado, mas não serviu. Neste
natal vou usá-lo e acredito que até
terei de ajustá-lo. Será uma benção!”, comemora ela.
Depois de atingir seu objetivo, Andrea planeja manter o peso para não
precisar mais ser tão radical, mas
alguns hábitos adquiridos na dieta
devem perdurar. “Não vou largar o
pilates e os pães de farelo já são comida obrigatória na minha casa”.
Divulgação

E

com muita disposição para
frequentar a academia,
no mínimo, três vezes por
semana.
“Preﬁro mesclar as atividades para não ﬁcar monótono, porque senão a gente
enjoa. Outra dica legal que
procuro fazer, é arrumar
companhia para malhar.
Quando você faz amizades,
você cria vínculos, ﬁca mais
empolgada, se motiva e
torna as aulas mais divertidas”, aponta.
O objetivo de Amanda,
além de perder peso, é ter
qualidade de vida, já que
muitas vezes não consegue
se alimentar adequadamente devido ao trabalho.
A médica revela que quando está em casa, procura
comer bem, evitando jantar
e ingerir fritura, doce e
refrigerante. Ela destaca o
esforço da mãe, Danielle,
para providenciar alimentos
de forma balanceada.
“Acredito que a atividade
física é boa para pessoas
de qualquer idade e, com
certeza, melhora o condicionamento físico e a disposição”, conclui.

Saúde é o que interessa!
Com a nova dieta, Andrea passou a preparar suas próprias
refeições e aprendeu a fazer pão de farelo

Agora ou nunca!

sse foi o ultimato que Vladimir
dos Santos deu a si mesmo há
cerca de dois anos, quando, ao
comprar uma roupa nova percebeu
que havia subido quatro números no
manequim. “Eu sabia que tinha engordado um pouco, mas fui comprar
uma calça e pedi o número 40. Nem

M

uitas são as razões
que levam alguém
a praticar uma
atividade física. A médica
Amanda Thomé, 24 anos,
encontrou na academia
uma forma de “desestressar”. Devido ao ritmo de
vida que leva, se dividindo
em plantões em várias cidades, ela conta que, muitas
vezes, as atividades físicas
proporcionam uma sensação de relaxamento.
“Às vezes, nós temos
aulas rápidas de alongamento, que duram de 20 a
30 minutos. Os professores
ajudam também com alguma forma de massagem.
Alivia a tensão, relaxa e
ajuda no sono”, revela.
A jovem começou a praticar exercícios há cerca de
três meses, quando voltou
para Pinda após o término
da faculdade. Quando estudava fora, Amanda apenas
participava de atividades
atléticas da Universidade
e praticava handebol duas
vezes por semana.
Hoje, ela se reveza nas
aulas de zumba, kangoo,
jump, musculação e ritmos,

CONFIRA ALGUMAS DICAS:

entrou. Pedi o 42, o 44 e nada. O 46
serviu, mas ﬁcou apertado e acabei
levando a peça 48. Mas ﬁquei deprimido e decidi que iria emagrecer a
qualquer custo”, relembra ele.
A primeira tentativa foi com medicamentos para emagrecer. “Tomava
os remédios, ﬁcava horas sem comer,

Vladimir malha duas horas por dia e perdeu 26 quilos

Você não precisa ser atleta para ter uma
vida saudável. Cultivar hábitos, sejam eles
alimentares, esportivos ou comportamentais,
melhora a qualidade de vida...

Divulgação

passava mal, tinha enjôos. Perdi
muito peso, mas logo que parei com
o remédio, recuperei todos e ganhei
mais uns extras”, lamenta.
Depois de alguns meses, Vladimir
resolveu “tomar vergonha na cara”.
“Me matriculei numa academia e mudei toda a rotina alimentar. Como de
tudo, mas em pequenas porções, de
três em três horas. À noite não como
carboidratos. Além disso, malho todas as manhãs, duas horas por dia”.
O resultado veio rápido. Pouco
mais de um ano depois, Vladimir está
26 quilos mais magro e voltou ao
manequim 40. Mas engana-se quem
pensa que é fácil manter a disciplina.
“Ex-gordinho sofre muito, porque só
o cheiro de lanche ou de pizza, por
exemplo, já me deixam ansioso. Por
isso é preciso ter muito foco e força
de vontade, mas me supero a cada
dia”, diz, determinado.
Feliz com os resultados que alcançou, Vladimir faz grandes planos
para o verão. “Quero deﬁnir mais
um pouco os músculos para realizar
um sonho antigo que é ir à praia de
sunga, porque normalmente vou de
camiseta e bermuda, já que tinha
vergonha das gordurinhas”.
Com todo o esforço, Vladimir
aﬁrma ter aprendido uma lição. “É
importante termos bons hábitos e
uma alimentação regrada. Se ﬁzermos isso, um deslize no ﬁm de
semana não faz mal. Se estamos
no peso certo e nos alimentamos
corretamente, podemos aplicar a lei
da compensação e comer tudo o que
gostamos, com moderação”, garante.

• Ande de bicicleta com os
amigos
• Chame os amigos ou familiares para caminhar em
parques ou praças ou fazer
trilhas
• Procure acordar cedo e
tenha um dia com muita
disposição
• Leve seu cão para passear
• Após o almoço ou jantar,
faça uma caminhada em
um lugar seguro
• Para subir alguns andares, evite escada rolante e
elevador, preﬁra escada
• Beba bastante água e
evite excesso de frituras,
lanches e doces – alimente-se equilibradamente
• Mude a fruteira de lugar:
coloque a fruteira no meio
da mesa de jantar. Além de
ser uma peça bonita para
decorar a casa, é uma forma mais fácil de notar uma
maçã ou banana quando
sentir fome durante a tarde
ou quiser uma sobremesa
após uma refeição
• Estique-se: você provavelmente está sentado enquanto lê essa notícia, mas

um estudo recente diz que
pessoas que sentam menos
de três horas por dia vivem,
em média, dois anos a mais.
Tente ﬁcar em pé durante
reuniões ou telefonemas. Assista a seus programas preferidos na esteira e, durante
o trabalho, faça pequenos
intervalos para esticar as
pernas e dar uma volta
• Medite: uma pesquisa recente mostrou que meditar
reduz o risco de depressão, a ansiedade e melhora a saúde mental. E não
é preciso muito! Estudos
mostram que pessoas que
praticam meditação por 20
minutos diariamente têm
melhor qualidade de vida
• Use panelas de ferro:
livre-se do aço ou teﬂon.
Cozinhar com panelas
de ferro fundido ajuda a
aumentar sua ingestão de
ferro, de acordo com uma
pesquisa da Universidade
de Columbia. Esse nutriente
é essencial para todas as
células do corpo e ajuda
a transportar oxigênio, principalmente para os músculos. Além de ter energia e
vitalidade, você vai evitar
todas as toxinas cancerígenas encontradas em muitas
panelas revestidas com
antiaderentes.
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Dr. Marcos Aurélio
solicita AMI para o
bairro Santa Cecília

Martim Cesar pede
Professor Osvaldo tem
melhorias no trânsito da pedido de melhorias atendido
rua Dr. Campos Salles
em Moreira César e na cidade

AssessoriA

O vereador Martim Cesar
(DEM), solicitou ao Prefeito
Vito Ardito, estudos visando
a confecção de faixas de pedestre elevada (com lombada),
ou a implantação de semáforo
na rua Dr. Campos Salles.
“Esta faixa elevada permitirá
a redução de velocidade dos
veículos nos dois sentidos,
tanto de quem está se dirigindo
no sentido centro - bairro e
principalmente bairro - centro,
permitindo então a conversão
dos veículos que vem da Travessa Guaianazes e da avenida
Dr. Francisco Lessa Júnior,
tendo em vista que neste trecho
o tráfego de veículos é muito
intenso”, explica o vereador.
Segurança
O vereador Martim Cesar,
encaminhou Indicação ao
Executivo, solicitando providências para que seja feito
melhorias na sinalização hori-

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

Vereador dr. Marcos aurélio Villardi

O vereador Dr. Marcos Aurélio (PR), em constante luta para a
melhoria da qualidade de vida da
população, solicitou à Prefeitura e
aos órgãos competentes, estudos e
providências para a implantação
de uma AMI (Academia da Melhor
Idade) no bairro Santa Cecília.
A prática de esportes e uma
vida ativa previnem e evitam problemas de saúde ocasionados pelo
sedentarismo, que hoje é uma das
maiores causas de problemas sérios
como a obesidade, a hipertensão
arterial e o diabetes. O combate ao
sedentarismo pode ser feito com o
apoio à prática de esportes, ao lazer
e à realização de atividades físicas,
que melhoram a qualidade de vida
dos cidadãos e proporcionam uma
vida saudável e ativa. A AMI será
um local onde as pessoas da melhor
idade poderão realizar estas atividades físicas. “O grupo da melhor
idade, que será beneficiado com
esta iniciativa, vem se destacando

cada vez mais na área esportiva e
dá exemplos de saúde e de cidadania para todos nós”, ressalta o Dr
Marcos Aurélio.
Reforma da quadra de
esportes do bairro
Parque das Nações
O Dr. Marcos Aurélio também
solicitou à Prefeitura, estudos e
providências para que seja realizada uma reforma na quadra
de esportes do bairro Parque das
Nações. Com a reforma da quadra de esportes, os moradores do
referido bairro poderão realizar atividades físicas tais como, futebol,
voleibol, basquetebol e a quadra
poderá também ser utilizada por
crianças e adultos como local
de entretenimento. “A reforma
da quadra de esportes do bairro
Parque das Nações, proporcionará
mais qualidade de vida, saúde,
esporte, lazer e entretenimento
aos moradores daquela região”,
enfatizou o vereador.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

zontal 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.
Campo Belo
Outro pedido do Martim
Cesar ao Prefeito, é para que
seja realizado estudos visando
a confecção de lombadas no
trecho que liga a rua Wilson
de Freitas e a rua Hilda Capovilla de Castro, no Loteamento
Residencial Campo Belo, próximo a quadra poliesportiva, a
fim de reduzir a velocidade dos
veículos que estão trafegando
acima do permitido, colocando
em risco a segurança de moradores e pedestres que transitam
pelo local.
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador MartiM cesar

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

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

Roderley Miotto
preside Sessão Solene
do Dia do Comerciário

Ricardo Piorino
solicita mais segurança
para escolas da cidade

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

V e r e a d o r r o d e r l e y M i otto , a h o M e n a g e a d a r u t e e s t e V e s d e a l M e i d a a r a ú j o
P r e s i d e nt e do s i n di cato d os c oMerci á ri os c a r los d i oní s i o de M or a e s

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) presidiu a Sessão Solene
em comemoração ao Dia do Comerciário, no último dia 24 de outubro,
quando na oportunidade, relembrou
suas origens no comércio e prestou
homenagens aos comerciários da
cidade e autoridades do comércio
regional presentes no Plenário.
Além do vereador Roderley
Miotto, estiveram presentes outros
colegas de vereança, o Presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté e Região, Carlos
Dionísio de Moraes, o Presidente do
Sincomércio de Pindamonhangaba,
Antônio Cozzi Júnior e a Presidente
da Uniodonto e Conselheira da
Associação Comercial de Pindamonhangaba, Acília Aparecida César
Lourenço, que representou a Presidente da ACIP, Elisabete Aparecida
dos Santos.
Antes das homenagens aos comerciantes, o Presidente do Sindicato
dos Empregados no Comércio de
Taubaté e Região, fez uso da palavra
para lembrar das dificuldades diárias
que a categoria enfrenta, enquanto
mantém o ritmo do bom atendimento.
Após parabenizar a classe comerciária, Carlos Dionísio também agradeceu à cidade de Pindamonhangaba,

e o

destacando o desenvolvimento do
município, que projeta um grande
crescimento nos próximos anos.
Presidindo a sessão, o vereador
Roderley Miotto prosseguiu com
a entrega dos Diplomas de Honra
ao Mérito aos comerciantes que
representam a classe comerciária
de Pindamonhangaba. Rute Esteves
de Almeida Araújo (Supermercado
Excelsior), Félix dos Santos Nogueira
(Lojas Teddy), Vera Lúcia Ramos
Regueiro Luís (Drogaria Drogalar)
e João Batista Moreira dos Santos
(Dorna Assessoria Contábil – Escritório Marco Aurélio) foram homenageados com a honraria.
Nas palavras de encerramento, o
vereador Roderley Miotto parabenizou os comerciários e destacou sua
vivência e aprendizado no comércio,
ressaltando os valores que todo comerciante traz consigo, além do amor
pela profissão. “Nasci no comércio
e sei que o amor e o respeito estão
envolvidos no processo de formação
de um comerciário. Amar aquilo que
faz é indispensável para o crescimento de um bom profissional, pois esse
amor transforma o fardo do trabalho
em algo natural, feito com alegria.
Parabéns!”, concluiu o vereador
Roderley Miotto.

“O aumentO dOs delitOs está gerandO pânicO
nOs pais, alunOs e prOfessOres”
Durante a última sessão de
Câmara, o vereador Ricardo
Piorno (PDT), fazendo uso da
tribuna, destacou um dos requerimentos que apresentou,
no qual solicita providências
urgentes junto a policia local,
bem como a Administração
Municipal, junto a Guarda
Municipal, para tomada de
ações que possam controlar os
excessivos números de delitos
que vem ocorrendo nas escolas estaduais e municipais da
cidade, principalmente furto.
“Nesta quarta-feira a Escola Municipal “Abdias Júnior
Santiago Silva”, localizada
no bairro Santa Cecília, foi
furtada mais uma vez nesse
ano, causando grande prejuízo e provocando pânico nos
pais, alunos e professores”.
“O sentimento de insegurança está tomando conta das

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

pessoas”, apontou o vereador.
Segundo o parlamentar,
diversas ações precisam ser
tomadas urgentemente pela
Administração, tais como:
acelerar o convênio com
o Governo do Estado para
que a Atividade Delegada
saia do papel; instalação de
câmeras de monitoramento;
policiamento nas adjacências
das escolas; presença constante da Guarda Municipal e
outras estratégias que sejam
eficientes.
O vereador Ricardo Piorino, mais uma vez alerta a
necessidade de uma reestruturação completa da Guarda
Municipal, principalmente
na valorização dos servidores (melhoria nos salários e
equipamentos); abertura de
Concurso Público para ampliação do contingente; etc.

O vereador Professor
Osvaldo Macedo Negrão
(PMDB) por meio do ofício
nº 56/2013, enviado à subprefeitura do Distrito Moreira
César, teve sua solicitação de
melhoria da praça atendida
prontamente pelo subprefeito
Manoel Pereira dos Santos. A
Praça São João, localizada na região central de Moreira César
estava com suas luminárias queimadas,
o que no período da
noite contribuía para
o aumento do risco
de assaltos e outras
atividades ilegais no
local. “Fiquei muito
contente pelo pronto
atendimento realizado pelo Subprefeito
Manoel Pereira dos
Santos, o “Mané da
subprefeitura”, pois
contribuiu para que a
população tivesse mais segurança ao transitar no local”,
salientou o vereador.
Outro pedido feito pelo
vereador Professor Osvaldo,
através do ofício nº 43/2013,
enviado à empresa de ônibus Pássaro Marron, era a
instalação de coberturas nos
pontos de ônibus utilizados
pela empresa na rua Dr. Rubião Júnior, na esquina com
a avenida Coronel Fernando
Prestes, pois segundo os usuários destas linhas não havia

qualquer tipo de proteção no
local contra as intempéries.
Em resposta, a Empresa Pássaro Marron havia informado
anteriormente através de ofício
que estava momentaneamente
impossibilitada de atender
à solicitação. Entretanto as
AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador Professor osValdo

referidas coberturas já foram
instaladas nos pontos de
ônibus e tem contribuído positivamente para amenizar a
situação da população que as
utilizam. “Acredito e muito
que o trabalho feito em conjunto sempre trará resultados
positivos, que beneficiará
toda a população, continuarei
realizando meu trabalho para
que nossa cidade melhore cada
vez mais”, finalizou 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

Toninho da Farmácia
afirma que valetão continua
sendo poluído no Bosque
O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) continua
cobrando a Administração
Municipal, sobre uma valeta
situada na rua Manoel Jacinto, com a rua Pedro Henrique
Gonçalves, no Bosque, que
está recebendo o despejo de
óleo queimado e lançando
nas águas do rio Paraíba. “Es-

pero que este problema seja
investigado e resolvido pela
prefeitura, pois poluir
o meio ambiente é crime”, disse o vereador
Toninho da Farmácia.
Limpeza 1
O vereador Toninho
da Farmácia pede ao
Executivo a limpeza
de um terreno situado
na rua Manoel Jacinto,
ao lado da residência de nº
90, no Bosque, que pertence

a prefeitura. Esta solicitação está sendo feita pois
os entulhos que ali estão,
fazem do local um criadouro de animais peçonhentos,
e já está entrando bichos e
escorpiões nas residências
vizinhas, colocando em risco
a vida dos outros moradores
das proximidades.

Limpeza 2
O vereador Toninho
da Farmácia solicita
que a prefeitura, notifique o proprietário
de uma área que antes
funcionava uma fábrica
de farinha, para que seja
feita a limpeza geral
do terreno. O vereador
pede também que seja feita a
desapropriação deste terreno

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

para a abertura de uma rua para
ligar as ruas Antônio Caetano
Júnior e rua Antônio José Salgado,
visando melhorar
a circulação viária
nas proximidades
do DSM, e assim
acabando com um
local que serve de
esconderijo para
desocupados.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
V ereador r icardo P iorino

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Vereador Magrão reivindica
Vereador Professor Eric Felipe César – FC reitera
pavimentação da “Travessa das se reúne com os taxistas estudos para construção
Palmeiras”, na Vila São Benedito de Pindamonhangaba
do Segundo anel viário
O vereador Carlos Eduardo
de Moura - Magrão (PPS) está
reiterando o requerimento nº
1046/2013, reivindicando a pavimentação da “Travessa das Palmeiras”, na Vila São Benedito.
O vereador havia protocolado o
requerimento no dia 29/04/2013,
solicitando o serviço. A Travessa
das Palmeiras é uma das únicas
da Vila São Benedito que ainda
não recebeu este benefício público. Há um clamor de munícipes
reivindicando esta benfeitoria, já
que é um avanço para a segurança
e bem-estar das famílias. A pavimentação da referida travessa beneficiará mais
de 70 famílias
que residem no
local. “Estou
reiterando o pedido à Prefeitura, pois há anos
os moradores
aguardam por
esta benfeitoria.
Peço para que o
mesmo seja inserido no plano
de trabalho e
que, em breve, aqueles munícipes
recebam este precioso benefício
que envolve
segurança
e bem-estar

aos moradores da região”, disse
o vereador Magrão.
Galeria de água pluvial
no Terra dos Ipês I
O vereador Magrão está
acompanhando a construção da
galeria para captação de água
pluvial, que está sendo construída na rua Juscelino Kubitschek,
esquina com Alameda das Grevíleas, no bairro Terra dos Ipês
I. A construção da galeria visa
captar a água das chuvas e sanar
de vez o problema de alagamento
existente no bairro.
Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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Na última terça-feira,
dia 22, o vereador Professor
Eric (PR) esteve reunido
com os taxistas de Pindamonhangaba para analisar
e discutir o problema enfrentado pelos profissionais
em relação à transferência
da outorga.
Na reunião, dentre outras
reivindicações, os taxistas
defendem a permissão da
transferência do alvará, desde que o profissional o possua por, pelo menos 10 anos,
pois assim evita-se a venda
desenfreada dos pontos de
táxi. “Dei o primeiro passo
protocolando requerimento
ao prefeito para que conceda
tal permissão. A indicação
do projeto de Lei a ser enviada ao executivo está em
fase de conclusão e deve ir
para votação já na próxima
sessão. Espero que possa-

pindAmonhAngAbA

mos proteger e valorizar
o profissional do táxi com
sucesso, que diariamente
defende o seu ganha-pão”,
afirmou o Professor Eric.
Baile Rosa no Recinto
E na última sexta-feira,
dia 18 de outubro, o vereador
Professor Eric participou do
animado baile que marcou
as atividades da campanha
“Em Outubro, Pense Rosa”.
“Essa foi uma forma inteligente de interagir e conscientizar os participantes
sobre a campanha. Dou os
parabéns aos organizadores do baile, como a dona
Iranilda, Rose e a Nadine,
e toda a sua equipe, que o
fazem com muito carinho,
o que explica o sucesso do
evento. Eu vou até fazer
uma carteirinha, pois não
perco nenhum baile”, disse
o Professor Eric.

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

Janio pede à Prefeitura Cal parabeniza Grêmio União
que Viva Pinda implante por lançamento de projeto
“Criança - Primeiros Passos”
linhas integradas
O vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) solicitou
junto ao Executivo
para que a empresa responsável pelo
transporte urbano em
Pindamonhangaba, a
Viva Pinda, implante
linhas integradas em
nossa cidade.
“Pindamonhangaba tem aproximadamente 150.000
habitantes, e toda
a população merece este benefício,
principalmente os
trabalhadores e estudantes que utilizam ônibus
diariamente, e também não
podemos nos esquecer dos
que vão frequentar o Shopping
Pátio Pinda. Portanto, está
mais do que na hora de implantar os serviços de transportes urbanos integrados”,
salientou o vereador.
O morador de Moreira
César que necessita ir até
ao Shopping Pátio Pinda
(quando for inaugurado)
ou ao Araretama, vai até ao
centro da cidade, e de lá vai
para o Araretama gastando
duas passagens. Já com a
integração, o usuário vai
se deslocar por mais de um
bairro e irá pagar apenas
uma tarifa.
Janio deu o exemplo de
linha integrada que já existia

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

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

na época da empresa Pássaro
Marron, em que saiam da Rodoviária no mesmo horário
02 (dois) ônibus, seguindo
em sentidos opostos em direção ao Distrito de Moreira
César. Um ônibus utilizava
a rodovia SP-62 e o outro ia
pela estrada do Atanásio que
liga Moreira César ao Feital
e a Zona Leste, dando uma
volta completa beneficiando
20 (vinte) bairros e loteamentos, pagando apenas
uma tarifa.
“Espero que este pedido
seja implantado logo, para
que assim possa beneficiar
os municípes, principalmente com a inauguração
do Shopping que acontecerá
em breve” relatou Lerario.

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) parabeniza
a família Grêmio União pela
bela festa realizada na noite
de 23 de outubro na Câmara
de Pindamonhangaba. Na
oportunidade, aconteceu o lançamento do “Projeto Crianças
Primeiros Passos”, aprovado
pelo Governo Estadual - via
Programa de Incentivo ao
Esporte - PIE, que conta com
a parceria da Empresa Gerdau
e da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A Casa de Leis da cidade
foi, literalmente, tomada pelas
crianças e pais da família Grêmio União e neste momento
tão importante, contou com a
a presença de várias autoridades, dentre elas, o Secretário
de Esportes e Lazer, Cleber
Bianchi, o representante da Secretaria da Juventude Esporte e
Lazer do Estado de São Paulo,
Fábio Roberto Vieira, Gleise
Anne de Souza Almeida, da
Empresa Gerdau e o representante da Gool e parceiro do
Grêmio União, Sócrates
de Oliveira Júnior.
Cal disse ainda que
“o deputado Campos
Machado (PTB), que
muito contribuiu para o
Grêmio União enviou
uma carta parabenizando
os responsáveis do projeto

pelo momento histórico e que
não pode estar presente por
compromissos assumidos”.
O projeto “Crianças Primeiros Passos” utilizará o
futsal como ferramenta de
inclusão Social, de uma forma metódica, com recursos
materiais e equipe técnica
qualificada, contemplando
crianças dos 7 aos 13 anos.
Cal deseja todo o sucesso
para o projeto e agradece, em
nome do Grêmio União, ao
deputado estadual Campos
Machado pelo apoio.
Missa em Coruputuba
Dona Carminha avisa que
haverá missa neste domingo, dia 03 de novembro, às
10h30min. na Igreja Nossa
Senhora Aparecida, em Coruputuba. A intenção é pela alma
do Dr. Cícero da Silva Prado
e por todos os falecidos da
comunidade. O celebrante será
o Padre Furtado (Salesianos).
“Compareçam todos para,
juntos, celebrarmos em ação
de graças”, convida Cal.
AssessoriA

de
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O vereador Felipe César – FC (PMDB) reitera ao
Executivo a contratação de
uma empresa especializada
para realizar estudos visando
a construção do segundo anel
viário em Pindamonhangaba.
O vereador alega que tendo em
vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de
novas rotas alternativas para o
contorno e o acesso da cidade.
Como este estudo e a obra
demandam muito tempo, o
A ssessoriA

de
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vereador Felipe César – FC,
prevendo esta necessidade
num futuro próximo, pede ao
prefeito que se inicie as tratativas o quanto antes, visando o
segundo anel viário em Pindamonhangaba.
Criação da Secretaria
da Agricultura
O vereador Felipe César –
FC enviou sugestão ao prefeito,
através de Indicação, em que
solicita a criação da Secretaria
da Agricultura em Pindamonhangaba. O vereador alega que

o prefeito transferiu a Diretoria
de Agricultura, que estava vinculada à Secretaria de Indústria
e Comércio, para a Secretaria
de Governo e Integração, o que
tem dificultado a tramitação de
ações vinculadas ao meio rural.
Além do mais, a Diretoria de
Agricultura e a Secretaria de
Governo e Integração, estão
em locais diferentes, fazendo
com que os agricultores de
nosso município passem por
um verdadeiro “calvário” para
resolver as suas questões rurais.
“Entendemos que a criação
de uma Secretaria específica
vai melhorar a tratativa com
a questão rural, já que somos
polo regional da agricultura e o
prefeito, por raízes de família,
é ligado a área rural”, enfatiza
o vereador.
Cursos técnicos
a distância
O vereador Felipe César
- FC reitera ao Governo Federal, através do Ministério
da Educação e ao Governo do
Estado, através da Secretaria de
Educação, a possibilidade de
instalação de cursos técnicos
à distância, em diversas áreas
para beneficiar principalmente
os jovens e trabalhadores que
não tem tempo suficiente de
frequentar as aulas diariamente.
De acordo com o vereador,
esta iniciativa se faz necessária
para dar condições aos jovens
e aos trabalhadores em geral,
sobretudo os mais carentes, de
ter acesso à formação técnica
de forma gratuita.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
ORDEM DO DIA
38ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 1° de novembro de 2013, sexta-feira, às 8 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 116/2013, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que
“Dispõe sobre a apreensão de veículos abandonados nas vias públicas do município
de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 117/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Cria o
Programa Municipal de Educação – Professor do Ano – e fixa outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 118/2013, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Dispõe
sobre a concessão de alvará de funcionamento a bancos oficiais e particulares, no
Município, e a instalação de bebedouros e banheiros por esses estabelecimentos, e
dá outras providências”.
IV. Projeto de Lei n° 143/2013, do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir, por doação com encargo, área localizada no Bairro do
Feital, Distrito de Moreira César, para fins de prolongamento da Avenida Estrutural”.
V. Projeto de Lei Complementar n° 04/2013, do Poder Executivo, que “Altera
dispositivo da Lei Complementar n° 07, de 13 de fevereiro de 2008, e dá outras
providências”.
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

ORDEM DO DIA
39ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 04 de novembro de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 01/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do Município, no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.
II. Projeto de Lei n° 125/2013, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina de
FERNANDES PROLUNGATTI a Praça localizada na Rua Hilda Capovilla de
Castro, no bairro Campo Belo”.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

TRIBUNA LIVRE: Sr. João Assis Luiz.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
VereAdor CAl

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook: vereadorcal@hotmail.com
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, 30 de outubro a 1º de novembro de 2013

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
RESOLUÇÃO CMAS N° 25, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 144/2013

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DAS ENTIDADES
QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO CMAS, RATIFICAR AS INSCRIÇÕES DAS
ENTIDADES
DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLUÇÃO CMAS N° 25, DE 10 DE OUTUBRO
DE E2013.

Contrato nº 157/2013
Objeto: Aquisição de um veículo zero Km de passageiros tipo van.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Data de assinatura: 17/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 49.800,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Manoel Pereira dos Santos
Assina pela contratada: Mauro Osni Rosa

DISPÕE SOBRE
A DIVULGAÇÃO
DAS ENTIDADES
QUE
O Conselho
Municipal de Assistência
Social, através
de PARTICIPARAM
sua Presidente, no DA
uso PRIMEIRA
de suas
AUDIÊNCIA
PúBLICA
RATIFICAR
AS de
INSCRIÇÕES
atribuições,
de acordoDO
comCMAS,
a Lei Municipal
nº 3.199,
16 de abril de DAS
1996, ENTIDADES
alterada pela LeiEnºDAR
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N.º 24 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013
Divulga a aprovação do projeto Sustentando Esperança e autorização para captação
de recursos via Fumcad e dá outras providências.

3.481, de 19 de Março de 1999,

Considerando
da 1ªSocial,
Audiência
Públicadedas
inscritas
O Conselho
Municipal aderealização
Assistência
através
suaEntidades
Presidente,
no no
usoCMAS,
de suas
atribuições,
com de
a Lei
Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996, alterada pela Lei
ocorrida de
em acordo
10 de outubro
2013,
nº 3.481, de 19 de Março de 1999,
Considerando
os artigos
4º, 5º e 6º da
n.16/2010/CNAS,
Considerando
a realização
daResolução
1ª Audiência
Pública das Entidades inscritas no
CMAS, ocorrida em 10 de outubro de 2013,
Considerando
os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.16/2010/CNAS,
RESOLVE:

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 236/2012
A Prefeitura comunica que no PP nº. 236/2012, que cuida de “Aquisição de trator sobre
esteiras, trator sobre rodas e carreta agrícola”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/
lote): Shark Máquinas para Construção Ltda. (02). Item 01: impróspero.
Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 168/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 168/2013, que cuida de “Aquisição de areia média
lavada para ser utilizada em diversas obras no Município de Pindamonhangaba pela Usina
de Asfalto, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (item/preço R$): Guarani Material para Construção Ltda. (01 – R$ 42,87).
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 178/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 178/2013, que cuida de “Aquisição de cal virgem
concentrado para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): Guarani Material para Construção Ltda.
(01 – R$ 9,68).
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2013

RESOLVE:
Art. 1º - Divulgar a relação das Entidades e Organizações de Assistência Social, devidamente

Art. 1º
- Divulgar
a relação
das Entidades
e Organizações
de Assistência Social,
devidamente
inscritas
no Conselho
Municipal
de Assistência
Social de Pindamonhangaba/SP
e que participaram
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba/SP e que particida 1ª Audiência Pública do CMAS.
param da 1ª Audiência Pública do CMAS.
N.

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ

PROTEÇÃO SOCIAL

SEGMENTO IDOSO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
01

Lar Irmã Terezinha

54.122.031/0001‐44

ESPECIAL

02

Lar São Vicente de Paulo

51.625.036/0001‐00

ESPECIAL

03

A.C.C.I. Cônego Nestor José de Azevedo

60.125.747/0001‐06

BÁSICA

04

A.C.C.I. Francisca Inácio Ribeiro ‐ Campinas

07.836.140/0001‐43

BÁSICA

05

CIMC – Convivência dos Idosos de Moreira César

03.649.868/0001‐05

BÁSICA

SEGMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Lar da Criança Irmã Júlia

54.122.098/0001‐89

ESPECIAL

07

Lar da Criança Nova Esperança

45.381.258/0001‐13

ESPECIAL

08

Associação Criança Feliz São Gabriel

04.465.628/0001‐13

BÁSICA

09

Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba

07.851.329/0001‐05

BÁSICA

10

Associação de Moreira Cesar de Artesanato e Reciclagem ‐ AMAR

09.053.314/0001‐27

BÁSICA

11

Associação de Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

05.381.354/0001‐47

BÁSICA

12

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba

54.126.818/0001‐84

BÁSICA ‐ ESPECIAL

13

Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente ‐ PROJETO
CRESCER

07.076.249/0001‐20

BÁSICA

14

APAMEX – Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente

09.232.628/0001‐97

BÁSICA

15

Casa da Amizade de Pindamonhangaba

45.224.904/0001‐39

BÁSICA

16

Casa do Caminho – Associação Espírita de Assistência Social

05.775.210/0001‐75

BÁSICA

PREGÃO Nº. 194/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 194/13, que cuida de “Aquisição de malha painel pop
para uso na usina de asfalto”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Araguaia
Comercial de Ferro e Aço Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013.

17

Casa São Francisco de Assis

00.906.527/0001‐80

BÁSICA

18

Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba

50.455.815/0001‐33

BÁSICA

19

Entidade Assistencial Templo dos Anjos

03.774.269/0001‐13

BÁSICA

20

GAPD – Grupo de Artesanato da Pessoa com Deficiência

12.834.054/0001‐31

BÁSICA

PREGÃO Nº. 195/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 195/13, que cuida de “Aquisição de creme barreia
protetor de pele”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Coloplast do Brasil Ltda. (14).
Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2013.

21

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente

10.430.790/0001‐07

BÁSICA

22

Lar São Judas Tadeu

47.564.851/0001‐20

BÁSICA

23

Liceu Coração de Jesus

62.123.336/0009‐56

BÁSICA

24

Obra Padre Vita

25

RAVAN ‐ Resgate e Apoio Voluntário de Assistência ao Necessitado

04.213.579/0001‐21

ESPECIAL

26

SOS – Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

54.124.151/0001‐80

BÁSICA ‐ ESPECIAL

PREGÃO Nº. 192/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 192/13, que cuida de “Aquisição de materiais hidráulicos para serem utilizados em diversas obras e manutenções pelo Departamento de Obras
e Viação”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): 7R Comercial Ltda. ME (03,
05, 06); D. L. Ishizucka ME (02, 04, 07); Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (01, 08, 09).
Pindamonhangaba, 21 de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
ADITAMENTO DA CARTA CONVITE Nº 002/2013

46.750.162/0004‐90

BÁSICA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 003/2012
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 077/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado para realização de exames de hormônios, com fornecimento de todos os reagentes necessários para exames Laboratório Municipal de Pindamonhangaba.
Prazo: Prorrogado em 60 (sessenta) dias até 03/12/2013
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez
Data de assinatura: 18/09/2013

Associação Amigos do Projeto Guri

01.891.025/0001‐95

Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de
Gysegem Educandário São Vicente de Paulo – CASA PIA Cônego Tobias

61.000.683/0012‐24

Art. 3º - Registrar que as entidades abaixo não apresentaram a documentação necessária e não

AVAPE – Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência

43.337.682/0034‐01

Comunidade Evangélica “SARA NOSSA TERRA” Pindamonhangaba

07.043.084/0003‐51

Associação de Treinamento de Jovens Viveiristas – ATJOV

09.360.910/0001‐50

Art. 4º - Ratificar a inscrição neste Conselho das entidades que compareceram à 1ª

b) R$ 6.806,67 (seis mil, oitocentos e seis reais e sessenta e sete centavos) no
fortalecimento do CMDCA.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

Extrato de Aditamento de Convênio n.º 138/2007 – 03/2013
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: Execução de Serviços Médico-hospitalares de Urgência/emergência e Ambulatoriais
de Ortopedia.
Valor: 181.229,07
Data de Assinatura: 18/09/2013
Extrato de Convênio nº 74 / 13
Processo Administrativo: 6371/2013
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e Assistência Social – APAE – “Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Pindamonhangaba”
Objeto: transferência verba FUMCAD, visando o atendimento de aluno/paciente com deficiência intelectual.
Prazo: 31 de dezembro de 2013.
Valor: R$ 36.734,98
Data de Assinatura: 05/09/2013
Extrato de Contrato nº 78/2013
Partes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba / ACIP – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba
Objeto: natal sustentável – Entrega de Material
Prazo: 8 de janeiro de 2014.
Data de Assinatura: 24/10/2013

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

As Entidades e Organizações de Assistência Social, os Movimentos Sociais, comprovadamente domiciliados na Cidade de Pindamonhangaba, bem como os Conselhos e Sindicatos
de classe, têm até o dia 31/10/2013 para apresentar os seus representantes para a Assembléia de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil que deverão integrar o Conselho
Municipal de Assistência Social, Gestão: 2014/2015. São 14 (catorze) vagas de representação, sendo 7 (sete) vagas para titulares e 7 (sete) vagas para suplentes, seguindo consenso
entre a escolha do titular e suplente dentro de cada segmento representativo, conforme previsto no artigo 8º do Regimento Interno do CMAS, que diz: “Os representantes da Sociedade
Civil serão indicados pelas entidades representativas dos segmentos estabelecidos pela Lei
Municipal nº. 3.199/96, em seu art. 3º, inciso I e II, convocados através de oficio para que,
cada segmento das entidades representativas, legalmente constituída em regular funcionamento, se reúna, escolhendo em consenso, o titular e o suplente, encaminhando as indicações ao Prefeito Municipal. Os segmentos que se referem o inciso II do artigo 3º da lei 3199,
são: representante de instituições de atendimento à criança e ou adolescente; representante
das associações de portadores de deficiência; representante de instituições de atendimento
a idosos; e representante das Associações de Moradores de Bairros; representante de instituições de atendimento à família; representante de conselhos e sindicatos; representante
dos profissionais da área de Assistência Social, Sociologia, Psicologia, Jurídica ou Clubes de
Serviços. Participe deste processo eleitoral e exerça a sua cidadania.

Rua Euclides Figueiredo, nº 94, Centro, Pindamonhangaba - SP
Cep: 12420-060 – Fones: (12) 3643-1607 e 3643-1609
E-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br e conselhospinda@gmail.com

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINáRIA DE 2013
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 4ª Reunião Ordinária de
2013, a realizar - se:

Pindamonhangaba, 10 de outubro de 2013.
Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Estado de São Paulo

PREGÃO Nº. 159/2013

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 148/2012

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.

a) R$ 61.260,00 (sessenta e um mil, duzentos e sessenta reais) na confecção de 1021 “kits
esperança”

Audiência Pública, conforme artigo 1º desta resolução.

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013.

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 177/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro veicular para carros
da Secretaria de Educação e Cultura.
Prazo: Prorrogado em 12 (doze) meses até 18/07/2014
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Fabio Alex Colombo e Joelson Renato Barbosa
Data de assinatura: 18/07/2013

b) a autorização para captação de recursos através do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, para financiamento do Projeto no valor de R$ 68.066,67 (sessenta
e oito mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A GESTÃO 2014/2015 –
PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES: 31/10/2013, PRÓXIMA QUINTA-FEIRA.

compareceram à Audiência Pública:

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013.

Considerando as Resoluções Conanda nº. 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem
sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança
e do Adolescente,
Resolve:
Art. 1º - Divulgar à sociedade que no dia 22 de outubro de 2013 o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente, deliberou em sua 20ª reunião ordinária:
a) a aprovação do Projeto Sustentando Esperança/2013;

Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013.

SEGMENTO FAMÍLIA – CRIANÇA E ADOLESCENTE – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 2º - Informar que as entidades abaixo fizeram a opção pela Educação/Cultura:

Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 104/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Amabile F. Marcondes Construções EPP.
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra
para instalação de estrutura metálica na COOTEPI.
Prazo: Prorrogado em 30 (trinta) dias até 06/11/2013
Assina pela contratante: Elizabeth Cursino Rodrigues e Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Amabile Ferreira Marcondes
Data de assinatura: 27/09/2013

Considerando o disposto no inciso V do art. 260-I da Lei 8.069/90,

Art. 2º - Aplicar, dos recursos a serem captados:

SEGMENTO IDOSO – CONVIVÊNCIA

06

PREGÃO Nº. 191/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 191/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada para locação de caminhão trucado com carroceria de no mínimo 6.0 (seis) metros
de comprimento, equipado com munck, para uso em manutenções de iluminação pública e
nas galerias de água pluviais”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Eco Plantas e
Mudas Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 23 de outubro de 2013.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das
atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº. 2.626/91,

A Prefeitura comunica que no PP nº. 159/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na realização de exames de colonoscopia pelo período de 12 (doze) meses”, a
Autoridade Superior, face à do Sr. Pregoeiro, está a presente licitação FRACASSADA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013.
PREGÃO Nº. 174/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 174/13, que cuida de “Aquisição de 07 (sete) lugares
para compor a frota municipal e atender o CREAS”, a Autoridade Superior, face à do Sr.
Pregoeiro, está a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e
nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 179/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 179/13, que cuida de “Aquisição de cópias e impressões para Secretaria de Planejamento”, a Autoridade Superior, face à do Sr. Pregoeiro, está
a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02
e suas alterações.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2013.

Dia:
07/11/2013
Horário:
9h (nove horas)
Local:
OAB, à Rua Gregório Costa, 249 – Centro
Fone contato: (12) – 3642.5398
Pauta:
1.
Leitura de ata
2.
II Forum de inclusão - Incluir e Aprender
3.
Reuniões do Grupo do Castolira – fazer agenda
4.
Dia do Deficiente
5.
Apresentação do Censo 2010 – Veraniza Prado
6.
Informes gerais
7.
Encerramento
Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

LEI N.º 5.573, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013.

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
MUNICÍPIO:

PINDAMONHANGABA

RECEITAS ARRECADADAS
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
Imposto de Renda Retido na Fonte
Dívida Ativa de Impostos
Atualização de Dívida Ativa de Impostos
Multa/Juros provenientes de impostos
Fundo de Participação dos Municípios
Imposto Territorial Rural
Desoneração de Exportações (LC-87/96)
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
Recursos de Operações de Crédito
Recursos recebidos do FUNDEB
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

PERÍODO:
Acumulado
13.008.179,94
3.486.654,16
22.465.871,81
5.112.879,99
3.594.619,40
1.859.004,87
0,00
35.123.310,07
55.833,15
454.498,55
89.886.846,35
15.695.057,75
646.662,11
191.389.418,15

3º TRIMESTRE

Institui o Dia Municipal de Combate à Psoríase, a ser realizado

DESPESAS DO ENSINO

anualmente, no dia 29 de outubro, e dá outras providências.

2013

EXERCÍCIO:

(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 119/2013, de autoria do Vereador
Roderley Miotto).

Acumulado

12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação
12.361 - Ensino Fundamental
12.365 - Educação Infantil
12.366 - Educação de Jovens e Adultos
12.367 - Educação Especial
( = ) Total da Despesa do Ensino
( - ) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros
( - ) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB
( - ) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios
( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB
( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB
( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB
( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO
APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)

0,00
27.014.977,18
4.755.098,32
0,00
0,00
31.770.075,50
8.115.997,34
128.724,39
0,00
23.525.353,77
28.543.651,38
0,00
171.210,00
51.897.795,15
27,12%

6.232.455,55
636.730,52
0,00 FUNDEB
28.770.246,84
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB
67.285,18
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB
35.706.718,09

VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou

e eu, nos termos do

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

Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal de Combate à Psoríase, a ser realizado
anualmente, no dia 29 de outubro, passando o mesmo a integrar o Calendário Oficial de datas e
eventos do Município de Pindamonhangaba.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2013.

99,21%
81,79%
VEREADOR RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

227.096.136,24 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96

20.487.192,31
Publicada no Departamento Legislativo.

__________________________________________
ELIZABETH CURSINO RODRIGUES
Secretário(a) da Educação

___________________________________________
VITO ARDITO LERáRIO
Prefeito(a) Municipal

_______________________________________
BENEDITO DONIZETTE DOS SANTOS
Contador(a)
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba - SP Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, 30 de outubro a 1º de novembro de 2013

Pat divulga vagas

FUNÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

O PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador é um órgão que tem como objetivo auxiliar as
pessoas a encontrarem uma oportunidade de emprego.
Para fazer o cadastro é necessário comparecer em uma das unidades, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas, munido de carteira de trabalho, CPF, RG e PIS/PASEP.
Para obter mais informações basta ligar 3642-8035 ou acessar o site: maisemprego.mte.gov.br.
CONFirA AlguMAS vAgAS ATuAlizADAS NO DiA 25/10:
FUNÇÃO

AÇOUGUEIRO
LAVADOR DE AUTOS
AJUDANTE DE CHURRASQUEIRO
MANICURE
AJUDANTE DE MONTADOR DE VIDROS
MECÂNICO DE AUTOS
AJUDANTE DE OBRAS (DISPONIBILIDAMECÂNICO DE EMPILHADEIRA
DE P/ TRABALHAR EM S. PAULO/ SANMENSAGEIRO (COM MOTO PRÓPRIA)
TOS OU CURITIBA)
MONTADOR DE VIDROS
ATENDENTE DE LANCHONETE
MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNK OU
ATENDENTE DE TELEMARKETING
GUINDALTO
BARMAN
NUTRICIONISTA
BORRACHEIRO
OPERADOR DE INJETORA DE PLáSTICABELEIREIRO ESCOVISTA
CO
CALDEIREIRO
OPERADOR DE TELEMARKETING ATICHAPEIRO DE LANCHE
VO
COZINHEIRO INDUSTRIAL
PADEIRO
ENCARREGADO DE SUPERMERCADO
PADEIRO CONFEITEIRO
FERRAMENTEIRO DE MOLDES PLáSPINTOR DE OBRAS
TICOS
PROFESSOR DE ALEMÃO
FORNEIRO DE PIZZARIA
VENDEDOR EXTERNO (IMÓVEIS)
GARÇOM/ GARÇONETE
As unidades do PAT ficam na av. Albuquerque lins, 138 - São Benedito - Pindamonhangaba - SP ou av. José Augusto Mesquita, nº 170 – Subprefeitura- Moreira César.

LEI Nº 5.577, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.
Disciplina o descarte, o recolhimento e a destinação de medicamentos vencidos como proteção ao meio ambiente e à saúde pública do Município de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 129/2013, de autoria do Vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Todo tipo de medicamento que se encontre nas residências e com prazo de validade
vencido, deverá ser depositado, pelo usuário, em recipientes previamente instalados nas
farmácias, inclusive nas de manipulação, drogarias e nas Unidades de Saúde do Município
de Pindamonhangaba, para que estas adotem os procedimentos ambientais adequados de
destinação final.
Art. 2º Os estabelecimentos que comercializam e fornecem medicamentos ficam obrigados
a afixar, em local visível de atendimento ao público, cartaz informativo contendo orientações
sobre a destinação correta dos medicamentos vencidos, bem como também disponibilizar
ao público em geral, caixas de coleta de fármacos vencidos, no interior do estabelecimento.
Parágrafo único. Na frente destas caixas coletoras deve estar inscrita a seguinte orientação:
“ Descarte correto de medicamentos”.
“Cuidar do planeta faz bem à saúde e não tem contra indicação”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Judson Souza Frank
Respondendo pela Secretaria de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607

CONVOCAÇÃO - 21ª REUNIÃO
ORDINÁRIA 2013
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes
do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data e local
abaixo, para a realização da “21ª Reunião
Ordinária” do ano em curso, cuja pauta
vem a seguir:
Pauta:
— Informes
— Leitura e aprovação de atas
— Deliberação “Projetos FUMCAD
2013/2014”
— Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Dia:

05/11/2013 (terça-feira)

Horário:

17h (dezessete horas)

Local:
pal

Auditório da Prefeitura Munici-

Adriano Augusto Zanotti
Presidente
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes
e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@
pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 0202/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. ANA MARGARIDA ALVES BARBOSA, responsável pelo imóvel
situado a Rua Manoel Ignacio Marcondes
Romeiro, Jardim Resende, Quadra T,
Lote 24, inscrito no município sob a sigla
SO11.10.12.001.000 para que efetue a
limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o
artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º
item I.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Edital de Notificação
Controle 0203/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a ELLO EVENTOS PRODUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, por infringir o artigo 120º do Código de Posturas
Lei nº 1.411/74, ao fixar cartazes do “5º
Carnaguará” em locais da cidade sem a
permissão da Prefeitura. Notifica para que
no prazo de 05 dias apresente defesa sob
pena de multa, artigo 20º da Lei 1.411/1974
c/c artigo 5º da Lei 244/1955, alterada pelo
artigo 1º da Lei 5.516/2013.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretora do Departamento de Administração.

ASSOCIAÇÃO PARA AUXILIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PROJETO CRESCER
CONVOCAÇÃO
A Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, convoca os voluntários, associados, todos aqueles sensíveis à causa da criança e do adolescente para a Assembléia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia 14 (catorze) de novembro de dois mil e treze, ás nove horas, na Av. Dr. Antonio
Pinheiro Júnior, 2769, Campo Alegre, a tratar da Eleição da diretória Executiva e Conselho Fiscal.
Ricardo Fabrício de Toledo - Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0204/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Sebastião Vicente, proprietário do imóvel
situado a Rua. Francisco de O. Penteado, Quadra Y Lote 04, Jardim Resende, inscrito no município
sob a sigla SO11.10.10.011.000 para que efetue a construção do muro do referido imóvel, no prazo
de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 111º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 3º da Lei 2.610 de 09/12/1991.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor do Departamento de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ATA nº 071/2013

01

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA
TO

1.032.001.010760 – Emulsão Asfáltica RL – 1C

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

MARCA

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.322,00

EMS

700

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013.

Estado de São Paulo

LEI Nº 5.567, DE 1º DE OUTUBRO DE 2013.
Dispõe sobre a desafetação de bem Municipal, localizado no “Residencial e Comercial Laguna”.
Dr. Vito Ardito Lerário, 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir da categoria de
bem de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais duas áreas localizadas no
Loteamento “Residencial e Comercial Laguna”, as quais possuem as seguintes medidas e
confrontações:
Área 1
“área Institucional 01, da Quadra “J”, do Loteamento denominado “Residencial e Comercial
Laguna”, situado nesta cidade, no bairro do Ipiranga, com frente para Avenida Um (01), medindo 41,28m (quarenta e um metros e vinte e oito centímetros) em linha reta, mais 14,14m
(quatorze metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00 m (nove metros),
na confluência de referida avenida com a Rua Sete (07); do lado direito, de quem da Avenida
Um (01) o terreno olha, mede 25,49m (vinte e cinco metros e quarenta e nove centímetros) em linha reta, confrontando com a Avenida Dois (02), mais 14,14m (quatorze metros e
quatorze centímetros) me linha curva, com raio de 9,00 (nove metros), confrontando com a
confluência das Avenidas Um e Dois; do lado esquerdo mede 25,49m (vinte e cinco metros e
quarenta e nove centímetros) em linha reta, confrontando com a Rua Sete (07), mais 14,14m
(quatorze metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00 (nove metros),
confrontando com a confluência da referida rua com a Rua Oito (08); no fundo mede 41,28m
(quarenta e um metros e vinte e oito centímetros) em linha reta, confrontando com a Rua
Oito (08), mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio
de 9,00m (nove metros), confrontando com a confluência da referida rua com a Avenida Dois
(02), encerrando uma área de 2.508,46m2 (dois mil, quinhentos e oito metros e quarenta e
seis decímetros quadrados)” . Matrícula nº 54.193 do C.R.I.A
Área 2
“área Institucional 02, da Quadra “K”, do Loteamento denominado “Residencial e Comercial
Laguna”, situado nesta cidade, no bairro do Ipiranga, com frente para a Avenida Um (01),
medindo 55,19m (cinquenta e cinco metros e dezenove centímetros) em linha reta, mais
14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00m (nove
metros), na confluência da referida avenida com a Avenida Dois (02); do lado direito, de
quem da Avenida Um (01) o terreno olha, mede 25,49m (vinte e cinco metros e quarenta e
nove centímetros) em linha reta, confrontando com a Rua Nove (09), mais 14,14m (quatorze
metros e quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00m (nove metros), confrontando com a confluência da mencionada rua com a Avenida (01); do lado esquerdo mede
25,49m (vinte e cinco metros e quarenta e nove centímetros) em linha reta, confrontando
com a Avenida Dois (02), mais 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros) em linha
curva, com raio de 9,00m (nove metros), confrontando com a confluência da mencionada
avenida com a Rua Oito (08); no fundo mede 55,19m (cinquenta e cinco metros e dezenove
centímetros) em linha reta, confrontando com Rua Oito (08), mais 14,14m (quatorze metros e
quatorze centímetros) em linha curva, com raio de 9,00m (nove metros), confrontando com a
confluência das Ruas Oito e Nove, encerrando uma área de 3.313,50m2 (três mil, trezentos
e treze metros e cinquenta decímetros quadrados)”
Art 2º. A desafetação a que se refere o art. 1º será necessária para destiná-la a construção
de creche.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Município
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº 132/13

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2013
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a comparecer à 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local
abaixo discriminados:
Dia:
07/11/2013 (quinta - feira)
Horário:
14h (tolerância de 10 min)
Duração prevista:
aproximadamente, 2 horas
Local:
CCI VILA RICA
(Av. Abel Correa Guimarães, 1751 – Vila Rica – 3642.6841)
Pauta:
I.
II.
III.
IV.

Leitura e aprovação de atas
Processo eleitoral representantes da sociedade civil
Projetos para Recursos do FMI/2014
Informes e encerramento

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço: cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou conselhospinda@gmail.com
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Convocação para a 9ª Reunião
Ordinária do CMDM – 2013.

Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 9ª reunião ordinária, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
•
•
•
•
•
•

Informes
Leitura de atas
Avaliação da participação do CMDM na Campanha “em outubro pense rosa”
Faltas das conselheiras e vagas em aberto – sociedade civil
Processo eleitoral para os representantes da sociedade civil
Outros assuntos pertinentes ao Conselho
04.11.2013 (segunda-feira)
18h (tolerância de 10min)
Aproximadamente 90 minutos
CIAS – Centro Integrado de Assistência Social
(Setor executivo dos conselhos municipais)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 284/2011

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 162/2013
Contrato nº 165/2013
Objeto: Aquisição de gás de cozinha para atendimento da alimentação escolar nas unidades
escolares do município de Pindamonhangaba e para consumo dos Departamentos e Setores
da Prefeitura de Pindamonhangaba, recipiente gás GLP 13Kg, gás GLP 45Kg, gás líquido
de 13Kg e gás líquido de 45Kg.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda.
Data de assinatura: 30/09/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 141.693,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Edson Macedo de Gouvêa e Elizabeth Cursino
Rodrigues
Assina pela contratada: Hemerson Tadeu Ribeiro Barbosa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.
DESCRIÇÃO

DEFICIÊNCIA.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de outubro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secre tária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Observação:
As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverao
justificar a ausência atraves do email – conselhospinda@gmail.com

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 125/2013 de “Aquisição de emulsão
asfáltica”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade
de 12 meses, assinada em 30/09/2013:

ITEM

LEI Nº 5.575, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013.
Declara de Utilidade Pública o GRUPO DE ARTESANATO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(Projeto de Lei nº 133/2013, de autoria do Vereador Roderley Miotto)
Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública o GRUPO DE ARTESANATO DA PESSOA COM

Dia:
Horário:
Duração:
Local:

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 176/2011
Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 296/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado
em oftalmologia para realização de consultas pelo período de 04 (quatro) meses.
Prazo: prorrogado em 12 (doze) meses, até 10/10/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário
Assina pela contratada: André Luís Alvim Malta
Data de assinatura: 10/10/2013
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 237/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 266/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Mário Cândido Pereira Restaurante ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições para os servidores plantonistas do Pronto Atendimento de Moreira César.
Prazo: Prorrogado em 04 (quatro) meses até 03/02/2014
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Mário Cândido Pereira
Data de assinatura: 27/09/2013
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013.

Aditamento nº 02/2013 do Contrato nº 030/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Biogenetix Importação e Exportação Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado para realização de exames de análises bioquímicas com fornecimento de todos
os reagentes necessários para os exames do Laboratório Municipal de Pindamonhangaba.
Prazo: Prorrogado em 04 (quatro) meses até 26/01/2014
Assina pela contratante: Isael Domingues
Assina pela contratada: José Valentim Alvarez
Data de assinatura: 18/09/2013
Pindamonhangaba, 25 de outubro de 2013.

LICENÇA DA CETESB
BRASBAR EMBALAGENS DESCARTáVEIS DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação N° 3004180, válida até 29/10/2017, para fabricação de Artefatos de isopor, à R
NICOLAU MOASSAB, 85, FEITAL, PINDAMONHANGABA/SP.

18 Esportes

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 30 de outubro a 1º de novembro de 2013

Skatistas festejam
os 11 anos da pista
do “João do Pulo”
Marcos Vinício Cuba

Skatistas se divertiram durante aniversário da pista

MARCOS VINÍCIO CUBA
O dia 27 de outubro foi
de grande festa para os skatistas de Pindamonhangaba
e região. Eles foram ao Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira “João do Pulo” para
comemorar os 11 anos da pista do local. Para que a festividade fosse completa, a Prefeitura de Pindamonhangaba
fez alguns reparos na pista
para que os praticantes pudessem fazer suas manobras.
Ronaldo José da Silva,
skatista há 15 anos, cooperou
com a organização do evento e destaca que festejar os 11
anos é algo muito gratiﬁcante, e reunir cerca de 700 pessoas na comemoração é algo
que o deixa feliz.
“Agradeço todos os nossos amigos e apoiadores, que

contribuíram com a realização do evento, e que doaram
brindes para entregarmos às
pessoas que ﬁzeram as melhores manobras aqui. Tenho
15 anos de skate e essa confraternização é maravilhosa,
porque vieram muitos amigos”, ﬁnaliza Silva.
Além dos skatistas da cidade, também participaram
do aniversário representantes
de Taubaté, Caçapava, Jacareí, Ubatuba, Campos do Jordão, São José dos Campos,
entre outras cidades.
Maria Aparecida Correia
Leite Ondei parabenizou o
evento e diz que esporte é vida e saúde, e acredita que todas as pessoas poderiam andar
de skate. Ela acompanha o ﬁlho Felipe Ondei, de 11 anos,
em vários eventos de skate.

Liga de futsal realiza conselho
arbitral das categorias de base
MARCOS VINÍCIO CUBA
A Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão,
em parceria com a Prefeitura
de Pindamonhangaba, vai promover o campeonato de base em Moreira César. Na noite
de 29 de outubro foi realizada
a primeira reunião do conselho
arbitral da competição, que deverá ter início no dia 12 de novembro.
A próxima reunião será no dia 5 de novembro, às
20 horas, no Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”, e os dirigentes que possuem equipes nas categorias
Sub 9 e Sub 11, e que tenham
interesse em participar, estão
convidados.

Marcos Vinício Cuba

Conselho arbitral deﬁniu regras para a competição, que começa dia 12

O presidente da Liga, Benedito José Coelho “Pintado”, destaca que os jogos se-

rão nos ginásios “Pai João”
e no “Zito”, a partir das
20h30. Mais informações

Moreira César recebe 3ª Etapa do
Circuito Corridas de Rua no sábado
Arquivo TN

Representante de
empresa de Pinda ganha
Mundial de MotoCross
ANA CAMILA CAMPOS
O piloto britânico Shaun
Simpson, que representa a
equipe Circuit Pindamonhangaba, foi o campeão na
categoria principal (MX1) da
última etapa do Mundial de
Motocross 2013, realizado
na Holanda.
O britânico foi o primeiro
piloto que mesmo não participando de uma equipe oﬁcial venceu um Grande Prêmio na categoria MX1 nesta
temporada.
A maior diﬁculdade enfrentada por Simpson foi a
pista de areia, que tornou a

pilotagem muito instável. O
trajeto ﬁcou ainda mais complicado devido à chuva.
No campeonato, Simpson
encerrou com o 9º posto e
316 pontos conquistados na
temporada. Segundo Renato
Breda, responsável pela Circuit, o piloto, que representa
a marca há um ano, já está se
preparando para a próxima
competição.
“Simpson vai disputar o
mesmo campeonato em 2014
e já está treinando. Ele acaba
de trocar de equipe, mas permanece com o nosso patrocínio”, revela Breda.

sobre o campeonato poderão ser obtidas pelo telefone
3648-5278.

Largada acontece a partir das 19 horas, em frente ao Centro Esportivo “Zito”

MARCOS VINÍCIO CUBA
Acontece neste sábado
(2), a 3ª Etapa do Circuito Corridas de Rua de Pindamonhangaba. O evento terá início às 18 horas,

quando o público poderá participar de aulas de ginástica.
Às 19 horas está marcada a
largada dos atletas das categorias menores e a principal
será às 20 horas. As ativida-

des serão em Moreira César,
em frente ao Centro Esportivo José Ely Miranda, “Zito”.
A prova é realizada pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secreta-

ria de Esportes e Lazer, em
parceria com a Etep Faculdades. Todos os inscritos
deverão retirar os kits para
participar da prova.
Na quinta-feira (31)
o atleta, munido de documento e comprovante de inscrição, poderá ir
ao Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira, “João
do Pulo”, das 15 às 20 horas, e retirar o kit. Na sexta-feira (1º/11), a entrega será das 14 às 18 horas.
Se o competidor não puder comparecer, basta passar uma procuração, junto
com documento e comprovante de inscrição, para que outra pessoa retire
seu kit. O Circuito possui
quatro etapas, a última está programada para o dia
15 de dezembro, no bairro
Castolira.

Pinda sediou encontro de capoeiristas

Marcos Vinício Cuba

Copa de Futebol em
Moreira César começa
neste domingo
MARCOS VINÍCIO CUBA
Quem gosta de acompanhar o futebol da cidade poderá conferir a partir deste
domingo (3) mais um campeonato. A Copa de Futebol
de Moreira César está dividida em dois grupos e reúne 12
equipes.
Os jogos serão aos domingos. A equipe que cometer dois W.O. será eliminada da competição e,

além disso, os atletas do time que faltou, e que não
apresentarem justiﬁcativa,
serão punidos com suspensão de dois anos.
No grupo A estão: Unidos Azuis, Moreira César,
Santa Cruz, A Mil Por Hora, Colorado e Real Esperança. Fazem parte do grupo B: Galáticos, 100 Nome,
Cícero Prado, Piauí, Vila
São José e Sapopemba.

CONFIRA OS JOGOS DESTE FINAL DE SEMANA
Unidos Azuis x Santa Cruz
Local: Campo do Zito – 8h30
Piauí x 100 Nome
Local: Campo do Zito – 10h30
A Mil Por Hora x Moreira César
Local: Campo do Jardim Regina – 8h30
Galáticos x Cícero Prado
Local: Campo do Jardim Regina – 10h30
Colorado x Real Esperança
Local: Campo da Vila São Benedito – 10 horas
Sapopemba x Vila São José
Local: Campo da Vila São José – 10 horas

“Camaradas Unidos pela Capoeira” reuniu dezenas de atletas entre os dias 25 e 27 de outubro

MARCOS VINÍCIO CUBA
Pindamonhangaba
foi
palco de um grande encontro
de capoeiristas entre os dias
25 e 27 de outubro. O contramestre Chacal promoveu a 4ª
edição do “Camaradas Unidos pela Capoeira”. O evento
contou com vivências, “Noite de Cantigas”, batizado e
apresentações culturais.
Na noite de sábado (26),

quem foi ao Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I
e Dona Leopoldina, conferiu
o lançamento do CD do mestrando Tizil. Ao som de atabaque, pandeiro, agogô e berimbau o público vivenciou
as cantigas das rodas de capoeira.
Tizil comentou que muitas pessoas pensam que lançar um CD é algo fácil,

porém é preciso ter muito estudo, porque as letras da capoeira são todas fundamentadas. E disse que veio para
incentivar os iniciantes na
capoeira e também para esclarecer dúvidas.
O instrutor “Esponja”,
Robson Monteiro, destaca que é importante participar para trocar informações,
e isto engrandece cada vez

mais a modalidade. “Nestes encontros com os mestres
aprendemos muito, há troca
de informações culturais e isto contribui com o conhecimento de quem gosta da capoeira”.
O contramestre Chacal
agradece à Prefeitura de Pindamonhangaba pelo apoio ao
evento e também aos demais
colaboradores.

