
Fundado em 11 de junho de 1882   Fundação Dr. João Romeiro - Criada em 6 de maio de 1980

Pindamonhangaba, terça-feira, 17 de dezembro de 2013                             Ano 132 - Nº 8280 - R$ 1,00 

TRIBUNA DO NORTE
PÁGINA 5

Fazenda 
Coruputuba 
comemora 
102 anos

previsão do tempo

FONTE:CPTEC INPE

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

TERÇA-FEIRA - 17/12

Nublado com 
pancadas de chuva

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

TEMP. MÍNIMA     17ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

QUARTA-FEIRA - 18/12

TEMP. MÍNIMA     16ºC 
TEMP. MÁXIMA    27ºC

QUINTA-FEIRA - 19/12

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 3

ESPORTES 8 PÁGINA 2

PÁGINA 3

PÁGINA 3

PÁGINA 5

Israel Dias

Divulgação

Em frente à Igreja Matriz, a partir das 21h.
Dia 19 de dezembro de 2013

SHOW COM

Prestigie! Traga sua Família!
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RENATO TEIXEIRA

O Maktub vai inaugurar na 
terça-feira (17), às 19h30, sua 
segunda loja em Pindamonhan-
gaba. Desta vez o supermercado, 
que investiu R$ 15 milhões e vai 
gerar 300 empregos, ficará no 
Shopping Pátio Pinda.

Supermercado gera 300 empregos

Centenas de trabalhadores 
assumem fábrica de papel

O Bela Vista conquistou o 
bicampeonato 35, após golear 
a Ferroviária por 5 a 2, no do-

mingo (15), no estádio da Vila 
Verde. Com gols de Jamur (1), 
Gilsinho (1) e Luciano Henri-

que (3), a equipe treinada por 
Claudião dominou a partida do 
início ao fim.

Principal  avenida 
ganha semáforo

Lar Irmã 
Terezinha 

é ampliado

Festa de Natal no 
“São Vicente de 

Paulo”

Cidade é 
destaque 
ambiental

Pindamonhangaba é a cidade 
na região com a melhor classi-
ficação no programa "Município 
Verde Azul". Pinda é destaque 
devido às ações ambientais, 
como seminários, conferências, 
plantio de árvores, limpeza de 
rios e córregos, dentre outros.

Novo ônibus 
amplia 
atendimento 
à Educação

Bela Vista é Campeão do 35

Basquete 
conquista 2ª 

colocação na Liga

A Cocepelco - Cooperativa de 
Trabalho em Celulose e Papel Co-
ruputuba - assumiu oficialmente a 
administração da antiga Nobrecel 
na sexta-feira (13). Com autorização 
judicial, os cooperados reiniciaram 
as atividades da fábrica de papel, o 

que vai beneficiar cerca de 1.150 
trabalhadores de Pindamonhan-
gaba. O conselho da cooperativa 
informou que, inicialmente, estão 
sendo convocadas as pessoas liga-
das aos setores de manutenção e 
administração.

Israel Dias

Investimento de R$ 15 
milhões na nova loja 

contribui para geração 
de mais 300 postos de 

trabalho

ESPORTES 8

PÁGINA 3

Novas árvores 
são adequadas 
para sombra e 
calçadas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba replantou mudas de 
árvores na rua 13 de Maio, na 
descida para o bairro do Cris-
pim. As plantas atuais são ade-
quadas para área urbana, pois 
não danificarão as calçadas e 
não atingirão a rede elétrica.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba recebeu um ônibus escolar do 
Governo do Estado de São Paulo, 
no sábado (14). A intenção da Se-
cretaria de Educação de Pindamo-
nhangaba é utilizar o veículo para 
transportar estudantes a visitas 
técnicas monitoradas e também ou-
tras experiências culturais.

Divulgação

Jogadores e comissão técnica valorizaram a união do grupo na conquista do bicampeonato do 35
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VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE, 
17 DE DEZEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS

Datas Comemorativas

17/12 - Dia de São Lázaro, Dia de São Franco de Sena.
18/12 - Dia de São Rufo, Dia de São Graciano.
19/12 - Dia do Atleta Profi ssional, Dia de São Nemésio.

Divulgação

IR pode ser destinado a instituições de Pinda

BO de roubo 
pela internet

A Polícia Civil do Estado de 
São Paulo disponibilizou aos usu-
ários a opção de registro eletrônico 
para roubos, inclusive de veículos. 
Antes, apenas a comunicação de 
casos menos graves, como furto, 
podiam ser feitos pela internet.

Entretanto, se houver agres-
são física, a vítima ainda precisa 
procurar um distrito policial pesso-
almente.

Segundo a Secretaria da Se-
gurança Pública, a inclusão dos 
roubos entre os crimes atendi-
dos pela Delegacia Eletrônica 
visa incentivar o registro da 
ocorrência e evitar a falta de no-
tifi cação à polícia.

Natal: tempo de sonhar 
e agradecer

O fi m do ano se aproxima e um clima diferente 
invade os lares e as ruas. Além dos enfeites, dos 
duendes, das músicas natalinas e do Papai Noel, 
a esperança de um novo ano e o sentimento de 
compaixão inundam os corações.

Muitos dizem que essa época desperta em 
nós a solidariedade, o desejo de contribuir com 
um mundo melhor e que a capacidade de enxer-
garmos o outro aumenta.

Essa pureza que contagia os adultos já é dia-
riamente manifestada no coração das crianças. 

É possível perceber isso por meio de um olhar 
ou um sorriso, observando a simplicidade de 
como elas levam a vida e enxergam as difi culda-
des e a capacidade que elas têm de cultivar os 
seus sonhos.

Muitos desses sonhos têm um endereço certo: 
o Pólo Norte. Milhares de cartas são enviadas to-
dos os anos para o Bom Velhinho, na expectativa 
de terem seus desejos atendidos. São inúmeras 
histórias, que contém os mais variados senti-
mentos: esperança, amor, tristeza, ingenuida-
de, curiosidades e anseios.

Como uma forma de ao menos alimentar 
essa pureza e realizar esses desejos, os Cor-
reios realizam, anualmente, uma campanha 
denominada ‘Papai Noel dos Correios’. De-
senvolvida em todas as 28 diretorias regio-
nais, buscam enviar uma carta-resposta às 
crianças que escrevem ao Papai Noel. Além 
de estimular a redação de cartas manuscritas 
pelas crianças, a campanha incentiva a soli-
dariedade dos empregados e da sociedade, 
pois existe a possibilidade dessas crianças 
serem apadrinhadas.

Em 2012, 534.538 cartas foram seleciona-
das, sendo que 391.550 foram adotadas. 

Dentre os desejos, muitos são surpreen-
dentes. É o caso de Guilherme Pereira dos 
Reis, de 12 anos, cujo desejo é encontrar o 
pai, que ele só conhece por fotos. O menino 
mora em Tocantins e o pai, em Blumenau, 
Santa Catarina. Nenhum dos dois têm condi-
ções de pagar a passagem. Já um garotinho 
de cinco anos, morador de Taguatinga, Distrito 
Federal, pediu apoio da tia para escrever uma 
cartinha para que o Bom Velhinho o ajude a parar 
de desmaiar. O garoto tem crises, quase sempre 
precedidas de convulsões, há pelo menos dois 
anos e a família não tem dinheiro para fazer os 
exames necessários.

Dessa forma, que seja possível enxergar a vida 
com um outro olhar, pois muitas vezes não reco-
nhecemos o quanto a realidade em que vivemos é 
maravilhosa. Que cada dia seja uma lição e mais, 
uma oportunidade de agradecer pelo simples fato 
de estarmos vivos

Último lote 
de restituição

Maioria dos 
brasileiros 
prefere votar

Mudas são replantadas na “13 de Maio”

A Receita Federal liberou na 
segunda-feira (16), a consulta ao 
último lote de restituição do Imposto 
de Renda. Quem ainda não rece-
beu, pode consultar a liberação pelo 
site www.receita.fazenda.gov.br.

Uma pesquisa da rádio CBN 
revelou que 58% dos brasileiros 
continuariam indo às urnas se o 
voto deixasse de ser obrigatório no 
país. De acordo com os cálculos 
da CBN, 23% continuariam votan-
do, de vez em quando; 16% não 
votariam; e 3% não sabem ou não 
responderam. A pesquisa ouviu 4 
mil pessoas.

O Departamento 
de Meio Ambiente 

da Prefeitura de 
Pindamonhangaba 

realizou o replantio 
de mudas de árvores 

na rua 13 de Maio, 
no bairro Crispim.  
As antigas foram 

retiradas a pedido 
da população, pois 

apresentavam 
podridão e corriam 

o risco de queda, 
além de impedir 

a circulação de 
pedestres.

As espécies arbóreas 
plantadas na manhã 

da última quinta-feira 
(12)são a resedá 

e a cabeça branca. 
Espécies ideais para 

calçadas.

Os contribuintes tem até o 
final de dezembro para destinar 
parte do Imposto de Renda a en-
tidades assistenciais de sua pre-
ferência e que atendam a crian-
ças e adolescentes. As pessoas 
físicas que fazem a declaração 
no modelo completo podem des-
tinar até 6% para as instituições. 
Quem deixar para 2014 não terá 

a opção de escolher a entidade 
e só poderá destinar até 3% do 
IR devido à Receita Federal. Já 
os empresários podem repassar 
até 1% do IR – e se for ainda em 
2013, também poderão escolher 
a instituição. Vale ressaltar que 
o imposto será pago de qualquer 
maneira para a Receita Federal 
e o projeto Leão Amigo oferece 

a possibilidade de parte do di-
nheiro ser destinada a uma en-
tidade assistencial, ao invés de 
ir integralmente para o governo. 
O Leão Amigo (www.leaoamigo.
com.br) facilita essa transferên-
cia, pois trata-se de um portal 
que reúne quase todas as entida-
des do estado que recebem esse 
tipo de contribuição.

Divulgação
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Missa de Ação 
de Graças na 
‘São Joaquim’

A comunidade ‘Aliança Je-
sus Agora’ vai promover uma 
missa de Ação de Graças na 
quarta-feira (18), às 19 horas, 
na igreja São Joaquim. A cele-
bração vai agradecer pelo ano 
de glórias de 2013 e pedir bên-
çãos para 2014.

A Secretaria da Fazenda 
de São Paulo divulgou a tabela 
com os valores venais (de mer-
cado) do IPVA - Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores - de 2014. Segundo 
o órgão, o valor a ser pago 
pelos proprietários de veículos 
será 5,16% mais barato, em 
média, com relação a este ano.

De acordo com a Fazen-
da, o imposto para automóveis 
terá queda média de 5,43%; 
para motos e similares a que-
da será de 5,08%; caminhões 
pagam 4,66% menos; ônibus 
e micro-ônibus têm queda de 
2,03% e para utilitários a redu-
ção é de 4,29%.

IPVA fi cará 5,16% mais barato

Renato Teixeira fará show em frente à Matriz  
O Natal pindense será abri-

lhantado com uma grande atra-
ção musical. A cidade vai re-
ceber nesta quinta-feira (19), o 
cantor e compositor Renato Tei-
xeira, às 21 horas, em frente à 
igreja Matriz (Santuário Mariano 
e Diocesano Nossa Senhora do 
Bom Sucesso). A apresentação 
integra a programação do Natal 
2013, oferecida pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba. Além 
disto, as crianças têm a opor-
tunidade de brincar na praça 
Monsenhor Marcondes com os 
duendes e visitar o Papai Noel.

O artista já esteve em Pin-
damonhangaba e a população 
pôde conferir os grandes su-

cessos. Teixeira se sente hon-
rado em se apresentar nesta 
cidade, porque retorna à região 
onde cresceu e tem excelentes 
recordações. De Pinda, o can-
tor lembra-se quando a mãe o 
trazia para ser benzido.

Canções como, Casinha 
Branca, Trem do Pantanal, Pai 
e Filho, Viola Malvada, Ama-
nheceu, peguei a viola, Sauda-
de Danada, Frete, Mais que um 
viajante, Amizade Sincera, Ro-
maria, Cabecinha no ombro e 
Felicidade fazem parte do vas-
to repertório de Teixeira, sem 
sombra de dúvidas, algumas 
delas farão parte dos pedidos 
de fãs.

No Lar São Vicente de Pau-
lo, as comemorações do Natal já 
começaram. Na tarde do último 
sábado (14), a instituição recebeu 
cerca de 150 pessoas para reali-
zar uma pequena festa de fi m de 
ano.

Na ocasião, os familiares dos 
internos e os padrinhos e suas 
famílias puderam desfrutar de 
uma festa oferecida pelo lar em 
gratidão a toda a doação e co-
laboração deles aos residentes 
durante o ano. 

Os voluntários também pude-
ram entregar, pessoalmente, os 
presentes de natal aos seus res-
pectivos “afi lhados”, que fi caram 
muito emocionados.

Durante o evento, todos fo-
ram agraciados com uma apre-
sentação de chorinho, que ani-
mou a festa do começo ao fim. 
Em um determinado momento, 
enquanto o grupo entoava a 
canção “A dor da saudade”, to-
dos foram surpreendidos com 

Lar São Vicente de Paulo realiza festa de Natal

uma presença ilustre: uma pes-
soa interpretando Amacio Maza-
roppi, que animou a todos com 
sua alegria contagiante, própria 
do “Jeca Tatu”.

Ao fi nal, foi exibido vídeo com  
uma retrospectiva de todas as ati-
vidades desenvolvidas na entida-
de no ano de 2013, mostrando a 
desenvoltura e a participação de 
cada um dos 53 internos.

Divulgação

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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Pinda ganha ônibus escolar
Ações ambientais 
destacam cidade

Cintia Camargo
No último sábado (14), na 

cidade de Lorena, o governa-
dor entregou 45 ônibus esco-
lares para as prefeituras de 36 
municípios da região. No to-
tal, os veículos têm capacida-
de para atender 1.139 alunos.

Pindamonhangaba foi uma 
das cidades que recebeu um 
novo ônibus. Assim como os 
outros dois que a cidade já pos-
suía, o novo veículo será utili-
zado pela Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Turismo em 
atividades extracurriculares.

Segundo informações da 
secretaria, os ônibus levam as 
crianças da Rede Municipal 
de Ensino a visitas técnicas 
monitoradas, uma vez que a 
visão em vivenciar novas cul-

Alunos de escolas municipais participam de atividade educativa na biblioteca

Daniela gonçalves
Pindamonhangaba está 

em primeiro lugar no Vale do 
Paraíba, quando se refere ao 
seu desempenho no progra-
ma ‘Município Verde Azul’.

Lançado em 2007, pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, o ‘Município Ver-
de Azul’ é um programa 
ambiental inovador da Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente, cujo objetivo é 
ganhar eficiência na gestão 
ambiental através da des-
centralização e valoriza-
ção da base da sociedade. 
O programa visa estimular 
e capacitar as prefeituras a 
implementarem e desenvol-
verem uma agenda ambien-
tal estratégica.

Pindamonhangaba obteve 
destaque no Vale do Paraíba, 
conquistando a 73ª posição, 
após promover várias ações 
neste ano de 2013, como se-
minários, plantio de árvores 
em áreas de preservação am-
biental, a Semana da Água, 
além da Semana e Conferên-
cia do Meio Ambiente.

Outra ação da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Meio Ambiente, que colabo-
rou para a conquista da nova 
posição, foi a inspeção nos 
veículos da prefeitura movi-
dos a diesel, visando a dimi-
nuição de gases poluentes.

No ano de 2012, Pinda-
monhangaba ocupava a 188ª 
posição.

2013 foi ano de realizações 
para bibliotecas municipais

maria FernanDa munhoz
Pindamonhangaba conta, 

hoje, com sete bibliotecas 
públicas municipais, levan-
do o mundo da leitura gra-
tuitamente para a população 
de toda a cidade. As bibliote-
cas finalizam o ano com um 
saldo positivo, somando um 
acervo de 92.227 mil exem-
plares, entre livros, revistas, 
CDs e DVDs.

Para a coordenadora das 
bibliotecas municipais, esse 
foi um ano de muito trabalho 
e que traz, agora, na reta final, 
um sentimento de que muitas 
coisas boas foram realizadas. 
“Sabíamos que 2013 seria um 
ano de muitos desafios, mas 
conseguimos atingir nossas 
expectativas quanto aos ser-
viços prestados por nossas 
bibliotecas”, afirmou.

Além de serem espaços 
adequados para a leitura, as 
bibliotecas também realiza-
ram diversas atividades para 
públicos diferenciados, no 
decorrer do ano, entre elas, 
a “Hora do Conto”, que visa 
estimular o prazer pela leitu-
ra em nossas crianças. Mais 
de 5 mil alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino e escolas 
particulares participaram 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI COMPLEMENTAR Nº 33, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a desafetação de área e doação à empresa ENGINEERING 
ASSEMBLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS – FERRAMENTAS 
PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal 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 
as áreas localizadas Loteamento Industrial e Comercial Jathay, Distrito de Morei-
ra César, as quais possuem as seguintes medidas e confrontações:

“Avenida 02 (dois): inicia na Rua 01 (um) e termina na Rua 06 (seis), com 
493,85m (quatrocentos e noventa e três metros e oitenta e cinco centímetros) de 
extensão, com leito carroçável de 11,00 m (onze metros), passeio de 1,50m (hum 
metro e cinquenta centímetros), largura total de 14,00 m (quatorze metros) e área 
de 6.199,82 m2 (seis mil, cento e noventa e nove metros quadrados e oitenta e 
dois decímetros quadrados)”

“Rua 01 (um): inicia na Avenida 02 (dois) e termina na Avenida 03 (três), 
com 213,61m (duzentos e treze metros e sessenta e um centímetros) da exten-
são, com leito carroçável de 11,00 m (onze metros), passeio de 1,50 m (hum 
metro e cinquenta centímetros), largura total de 14,00m (quatorze metros) e  área 
de 2.563,33 m2 (dois mil, quinhentos e sessenta e três metros quadrados e trinta 
e três decímetros quadrados).”

“Rua 02 (dois): inicia na Avenida 01 (um) e termina na Avenida 02 (dois), 
com 54,63m (cinquenta e quatro metros e sessenta e três centímetros) de exten-
são, com leito carroçável de 11,00m (onze metros), passeio de 1,50m (hum metro 
e cinquenta centímetros), largura total de 14,00m (quatorze metros) e área de 
556,13 m2 (quinhentos e cinquenta e seis metros quadrados e treze decímetros 
quadrados).”

“Rua 03 (três): inicia na Avenida 02 (dois) e termina na Avenida 03 (três), 
com 205,13m (duzentos e cinco metros e treze centímetros) de extensão car-
roçável de 11,00 m (onze metros), passeio de 1,50m (hum metro e cinquenta 

centímetros), largura total de 14,00m (quatorze metros) e área de 2.415,60 m2 
(dois mil e quatrocentos e quinze metros quadrados e sessenta decímetros qua-
drados).”

“Rua 04 (quatro): inicia na Avenida 02 (dois) e termina na Avenida 03 (três), 
com 257,90 m (duzentos e cinquenta e sete metros e noventa centímetros) de 
extensão, com leito carroçável de 11,00m (onze metros), passeio de 1,50 (hum 
metro e cinquenta centímetros), largura total de 14,00 m (quatorze metros) e área 
de 2.948,71 m2 (dois mil, novecentos e quarenta e oito metros e setenta e um 
decímetros quadrados).”

“Rua 05 (cinco): inicia na Avenida 02 (dois) e termina na Avenida 03 (três), 
com 202,83 m (duzentos e dois metros e oito e três centímetros), largura total de 
14,00 m (quatorze metros) e área de 2.387,44 m2 (dois mil, trezentos e oitenta e 
sete metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados).”

“Área Reservada para a Prefeitura: o perímetro inicia na divisa do lote 1 da 
Quadra “C”, junto a Avenida 1, seguindo rumo 82º11’23” SW distancia de 189,02 
m (cento e oitenta e nove metros e dois centímetros) até a divisa da área da Es-
tação Elevatória de Esgotos. Daí deflete à direita numa distância de 8,53 m (oito 
metros e três centímetros) e rumo 09º06’19” NW. Daí deflete à esquerda numa 
distância de 23,88 m (vinte e três metros e oitenta e oito centímetros) e rumo de 
82º11’213”.  Daí deflete à direita em curva de raio de 9,00 m (nove metros), com 
comprimento de 0,47 m (quarenta e sete centímetros).  Daí segue em linha reta 
numa distância de 21,91 m (vinte e um metros e noventa e um centímetros) e 
rumo de 09º06’19” SW até o início da curva de raio de 9,00 m (nove metros) e 
comprimento de 14,53m (quatorze metros e cinquenta e três centímetros) até a 
Avenida 2. Daí segue rumo de 82º11’23” NE e distância de 203,51 m (duzentos e 
três metros e cinquenta e um centímetros) até a divisa com o lote 01 da Quadra 
“C”.  Daí deflete à direita em ângulo reto numa distância de 39,86 m (trinta em 
nove metros e oitenta e seis centímetros) até encontrar o ponto inicial, encer-
rando  uma área de 8.272,49 m2 (oito mil, duzentos e setenta e dois metros 
quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados).”

Parágrafo único. A desafetação a que se refere o caput será necessária 
para unificação de área do Loteamento Industrial e Comercial Jathay.

Art 2º.  Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a doar à Enginee-
ring Assembly Industria E Comercio de Máquinas – Ferramentas Para Automa-
ção Industrial Ltda., uma área total de 126.672,07 m2 (doze mil e trezentos e 

trinta e um metros e sessenta e um decímetros quadrados), conforme descrição 
a seguir:

“Constituída pelas áreas das  Quadras “A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”,”G” , Área 
Reservada a Prefeitura  e áreas correspondentes a  Rua 1, Rua 2, Rua 3 , Rua 
4 , Rua 5 e Avenida 2 do Loteamento Industrial e Comercial Jathay, situado na 
Avenida Jose Achilles Machado Ribas, Distrito de Moreira César, com frente para 
a Avenida 3   para onde mede 483,92 m (quatrocentos e oitenta e três metros 
e noventa e dois centímetros ) até encontrar uma curva à esquerda com raio 
de 9,00 m ( nove metros ) e 14,11 m ( quatorze metros e onze centímetros ) de 
extensão  estando essa direção na confluência da  Avenida 3   com a Rua 6; do 
lado direito considerando-se quem  Avenida 3   o terreno olha mede  220,21 m 
(duzentos e vinte metros e vinte e um centímetros ) confrontando com a Rua 6  ; 
do lado esquerdo considerando-se quem da Avenida 3  o terreno olha e partindo-
-se com ângulo interno de 90º 00’ 00” com a direção formada pela Avenida 3, 
segue-se  38,00 m ( trinta e oito metros ) em linha reta, sendo que a partir desse 
ponto deflete-se a esquerda e com um ângulo interno de 270º 00’ 00” segue-se 
por mais 50,11 m ( cinqüenta metros e onze centímetros ) confrontando com a 
Área Verde 2, deste ponto deflete-se à direita e com um ângulo interno de 89º 
43’ 00”  segue-se por 247,30 m ( duzentos e quarenta e sete metros e trinta 
centímetros ) confrontando com o Sitio Boicininga de propriedade de Gilda Maria 
Ribeiro Guimarães sucessora de Jathay Incorporações e Empreendimentos Ltda 
; fundos considerando-se a medida a partir do lado esquerdo para o lado direito, 
com 520,07 m (quinhentos e vinte metros e sete centímetros ) confrontando com 
a Avenida 1; deste ponto deflete-se a direita e com ângulo interno de 92º 09’ 00” 
segue-se por 8,53 m ( oito metros e cinqüenta e três centímetros ) , sendo que 
a partir desse ponto, deflete-se a esquerda e com ângulo interno de 270º 00’ 00” 
segue-se por 23,88 m ( vinte e três metros e oitenta e oito centímetros )  até en-
contrar o leito da Rua 6,confrontando-se com a área da Estação Elevatória de Es-
gotos ( E.E.E.) – matrícula nº 54820 do CRIA, encerrando a área de 126.672,07 
m2 ( cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e dois metros quadrados e sete 
decímetros quadrados ).

§1º. A área descrita neste artigo consiste na Unificação das áreas das Qua-
dras “A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”,”G”, com as áreas descritas no art. 1º desta Lei.

§2º As áreas de terreno descritas no caput serão doadas com o objetivo 
único de implantação da empresa.

Art. 2º. A Empresa donatária obriga-se a dar início às obras de implantação 
em 06 (seis) meses, a partir da outorga da escritura, e a concluir a instalação 
no prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro de obras, sob pena de 
assim não procedendo, reverter a área doada ao patrimônio municipal, indepen-
dentemente de indenização a qualquer título ou de qualquer providência judicial 
ou extrajudicial.

Parágrafo único: A área a ser construída será de 80.000,00 m² (oitenta mil 
metros quadrados), conforme cronograma apresentado.

Art.3º. Interrompidas as atividades da empresa por 12 (doze) meses, con-
secutivos ou não, reverterá a área doada ao patrimônio municipal, independen-
temente de indenização a qualquer título ou de qualquer providência judicial ou 
extra-judicial.

Art.4º. Da escritura de doação deverá constar cópia integral desta Lei, sen-
do que a doação far-se-á de acordo com o que preceitua a Lei nº 5.344, de 13 de 
março de 2012 e seus respectivos regulamentos.

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

Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Benedito Rubens Fernandes de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 
em 10 de dezembro de 2013.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei Complementar nº 07/2013

Prefeito recebe chave do governador do Estado

turas enriquece ainda mais as 
atividades, como nos projetos 
Praia Mar ou em passeios a 
museus e hortos florestais.

Pindamonhangaba possui 
12 mil alunos que são atendidos 

em 56 estabelecimentos, entre 
creches e escolas municipais. 
A secretaria afirmou que pre-
tende adquirir mais dois novos 
ônibus para suprir a demanda 
de atividades educacionais.

Para a aquisição dos ôni-
bus, o investimento do Es-
tado foi de R$ 7,3 milhões. 
São três modelos diferentes 
para atender às necessida-
des de cada município no 
transporte de alunos. Todos 
os veículos são adaptados 
especialmente para oferecer 
conforto e segurança aos es-
tudantes, incluindo os alunos 
com deficiência ou mobilida-
de reduzida.

Os ônibus, todos zero km, 
serão usados para transporte 
dos alunos do Ensino Funda-
mental, do primeiro ao nono 
ano. “Isso dá segurança para 
os pais, saber que seu filho 
vai sair e voltar da escola 
com segurança”, destacou o 
governador.

‘nossa senhora do 
Bom sucesso’ ganha 
novo semáforo

Rede Maktub inaugura loja no 
Shopping e gera 300 empregos

Cintia Camargo
Com uma experiência de 27 

anos, a Rede Maktub inaugura hoje, 
às 19h30, sua 11ª loja, deste vez 
no Shopping Pátio Pinda. A nova 
unidade, construída dentro de um 
grande centro de compras, vai ge-
rar 300 novos empregos e recebeu 
um investimento de R$ 15 milhões.

A nova loja vai manter as 
características das outras lojas, 
com mais de 20 mil itens, setores 
espaçosos e visual moderno. Os 

benefícios serão mantidos, como 
preço abaixo do mercado e cartão 
exclusivo. 

O primeiro supermercado foi 
aberto em 1983, em Poá. Hoje, 
seus fundadores atuam com 10 
lojas, todas com estacionamento 
e amplas áreas de venda, dando 
oportunidade de trabalho a 1.800 
colaboradores.

O nome “Maktub” - que signi-
fica “está escrito” em libanês - foi 
escolhido por influência da origem 

da família, que é libanesa. Suza-
nense, o empresário Jorge Cury diz 
que o grupo faz questão de investir 
na região do Vale do Paraíba, onde 
conquistou clientes fiéis com estilo 
e a constante preocupação em 
atender com eficiência.

O objetivo do grupo é 
fidelizar clientes, com produtos e 
serviços de altíssima qualidade. 
Em Pindamonhangaba, essa é 
a segunda unidade da rede de 
supermercados.

Daniela gonçalves
Com a duplicação de 

parte da avenida Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio do 
Departamento de Trânsi-
to, instalou um semáforo 
no cruzamento da aveni-
da com a rua Taubaté.

A medida foi tomada 

a fim de controlar o flu-
xo de veículos no local, 
pois se tornou um pon-
to de conflito de tráfego 
perigoso, além disso, 
foi necessária também a 
alterar o sentido da rua 
Taubaté para sentido 
único de circulação. A 
medida já está em ope-
ração na via. 

Semáforo evita acidentes na avenida

Local ficou mais seguro para usuários

desse projeto em 2013.
Juntamente à União Bra-

sileira de Trovadores – Seção 
Pindamonhangaba, as biblio-
tecas realizaram o XXIII 
Concurso Nacional e Inter-
nacional de Trovas e o XIX 
Juventrova, que tem como 
intuito o incentivo à prática 
dessa modalidade poética.

De acordo com a coorde-
nadora das bibliotecas, uma 
importante conquista desse 
ano será a mudança de prédio 
da biblioteca Vereador Rô-
mulo Campos D`Arace para 
a região central. Com isso, 
será possível disponibilizar 
os serviços e projetos para um 

número maior de pessoas. “O 
cenário da biblioteca, hoje, no 
Bosque da Princesa é realmen-
te muito bonito. No entanto, a 
umidade ocasionada pela pro-
ximidade com o rio Paraíba e 
a vegetação deterioram nos-
so material e, com o tempo, 
corremos o risco de perder 
obras importantes”, explicou 
a coordenadora. É importante 
ressaltar que essa mudança de 
sede é uma solicitação antiga 
da população, além da área 
do novo prédio ser maior e 
possibilitar a incorporação de 
novas atividades que consi-
gam atrair as pessoas para o 
ambiente de biblioteca e, con-

sequentemente, ao mundo do 
conhecimento.

Com a mudança de prédio, 
a biblioteca sai do Bosque e 
vai para a ex-sede da Secre-
taria de Educação, na praça 
Emílio Ribas. Lá serão dis-
ponibilizados aos educadores 
em geral, o acervo especiali-
zado em educação, composto 
por aproximadamente 4.600 
exemplares, que antes eram 
restritos aos professores da 
Rede Municipal de Ensino.

As bibliotecas públicas 
municipais são de respon-
sabilidade da Secretaria de 
Educação, Cultura e Turismo 
da Prefeitura.

Divulgação

Maurino Júnior

Maurino Júnior

Maria Fernanda Munhoz
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 236/2012
Contrato nº 213/2013
Objeto: Aquisição de trator sobre esteiras.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Shark Máquinas para Construção Ltda.         
Data de assinatura: 10/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 490.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita                        
Assina pela contratada: Darci Locatelli     - Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 285/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 352/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Aimara Comércio e Representações Ltda.    
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado 
para realização de exames de análises imunológicos e sorológicos, com fornecimento de todos os 
reagentes necessários para os exames ao laboratório municipal de Pindamonhangaba.
Assunto: Adita-se o item 2.1 em mais 06 meses, prorrogando-se o contrato até 20/06/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi        
Assina pela contratada: Ailton Marques Ramos        
Data de assinatura: 26/11/2013 - Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 264/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 018/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Ace Revestimento Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra na insta-
lação de piso vinílico para quadra do centro esportivo Alto Tabaú.
Assunto: Adita-se o item 2.1 em mais 02 meses, prorrogando-se o contrato até 14/09/2013.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário        
Assina pela contratada: Eduardo Damaa        
Data de assinatura: 14/07/2013 - Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 285/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 352/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Aimara Comércio e Representações Ltda.    
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de equipamento totalmente automatizado 
para realização de exames de análises imunológicos e sorológicos, com fornecimento de todos os 
reagentes necessários para os exames ao laboratório municipal de Pindamonhangaba.
Assunto: Adita-se o item 2.1 em mais 06 meses, prorrogando-se o contrato até 20/06/2014.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi        
Assina pela contratada: Ailton Marques Ramos        
Data de assinatura: 26/11/2013 - Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

CONTRATO
CARTA CONVITE Nº 003/2013
Contrato nº 199/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais na 
execução de sondagens a percussão de simples reconhecimento.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Resitec Serviços Industriais Ltda.         
Data de assinatura: 21/11/2013
Vigência: 40 (quarenta) dias corridos
Valor: R$ 10.800,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes                        
Assina pela contratada: Paulo Roberto Tobiezi - Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 0247/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ALEXANDRE  MUASSAB NETO, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Alfredo de Paula Salgado, Cardoso, inscrito no município sob a sigla SO11.16.11.043.000 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em aten-
dimento 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 0248/13
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. ALEXANDRE MUASSAB NETO, responsável pelo 
imóvel situado a Rua Alfredo de Paula Salgado, Cardoso, inscrito no município sob a sigla SO11.16.11.008.000 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em aten-
dimento 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

PREGÃO Nº. 159/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 159/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada na 
realização de exames de colonoscopia pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face 
à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais 
nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 218/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 218/13, que cuida de “Contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados de Data Center e Hospedagem de web sites (hosting) em servidores dedica-
dos e gerenciados, por um período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior, face à manifestação 
do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e 
nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 225/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 225/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço (óculos com armação) para atendimento à população em situação de vulne-
rabilidade social”, a Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, considera a presente 
licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2013.

PREGÃO Nº. 251/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 251/13, que cuida de “Contratação de empresa especializada em 
instalação de vidro canelado, serviços de vidraceiros com fornecimento e instalação de vidro laminado 
refletivo de acordo com padrão existente, limpeza nos vidro e na faixada do prédio da Prefeitura e vi-
dros nas unidades do Cem, Cisas Moreira Cesar, Cras I Araretama e PSF Araretama com fornecimento 
do material e mão de obra necessário para colocação”, a Autoridade Superior, face à manifestação do 
Sr. Pregoeiro, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e 
suas alterações e nº. 10.520.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 175/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 175/2013, que cuida de “Aquisição de curativos para serem 
utilizados na sala de curativo e procedimento do Centro de Especialidade Médicas”, a Autoridade 
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor 
das empresas (itens/lotes): Cholmed Comercial Hospitalar Ltda. (04, 09, 11, 14, 15 e 16); Coloplast do 
Brasil Ltda. (01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 12 e 13). 
Pindamonhangaba, 10 de dezembro 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 homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/preços R$): Pap Cop Papelaria e Copiadora 
Ltda. (01 – 5,90; 02 – 8,00; 03 – 4,80; 04 – 6,00; 05 – 3,70; 06 – 5,00; 07 – 3,00; 08 – 3,50; 09 – 0,13; 
10 – 1,79).
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2013. 

PREGÃO Nº. 202/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 202/2013, que cuida de “Contratação de empresa especializada 
em seguro para os veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde e Promoção Social”, a Autori-
dade Superior, com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nega provimento ao recurso 
interposto pela empresa Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A (proc. ext. 28895 de 01/11/13). E 
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Porto 
Seguro Cia. de Seguros Gerais (01, 02 e 03). 
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 204/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 204/2013, que cuida de “Aquisição de equipamentos para atendi-
mento às necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino”, a Autoridade Superior 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empre-
sas (itens/lotes): Comercial Olímpia de Papéis e Materiais Ltda. ME (02); Entek Equipamentos Taubaté 
Ltda. EPP (03); Simples Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME (01). 
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 209/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 209/13, que cuida de “Aquisição de pneus e câmara de ar 
para a frota da Prefeitura de Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, ante manifestação do Depar-
tamento de Finanças e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, indefere a manifestação de re-
curso interposta em ata pela empresa Comercial de Pneus Roma Ltda. (proc. ext. 29176 de 06/11/13), 
mantendo assim sua inabilitação. E HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em 
favor das empresas: Comercial Douglas de Pneumáticos Ltda. (01 – 157,00; 18 – 134,50; 19 – 136,90; 
21 – 1.151,74; 25 – 61,38; 34 – 2.540,34); Distribuidora Veicular Ltda. (01 – 364,32; 02 – 642,00; 03 – 
706,00; 04 – 811,00; 05 – 868,00; 06 – 1.019,70; 11 – 303,00; 13 – 304,00; 15 – 471,00; 31 – 734,00); 
Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda. (26 – 62,30; 27 – 127,00; 28 – 202,00); Pneulinhares Comércio 
de Pneus Ltda.  (09 – 228,69; 30 – 520,00; 32 – 1.029,00);  RJ Comércio Atacadista e Varejista de 
Lubrificantes EIRELLI ME (07 – 1.617,00; 08 – 2.200,00; 10 – 395,00; 14 – 550,00; 16 – 190,00; 
17 – 1.879,89; 20 – 580,00; 22 – 1.770,00; 23 – 350,00; 29 – 205,00; 33 – 860,00). Item deserto: 24.
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2013. 

PREGÃO Nº. 234/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 234/2013, que cuida de “Aquisição de EPI’S, equipamento de pro-
teção individual para a equipe de vetores da Vigilância Sanitária”, a Autoridade Superior HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): 
Dezotti Comércio de Ferramentas & Ferragens Ltda. ME (01, 04 e 06). Itens desertos: 02 e 05. Itens 
imprósperos: 03, 07, 08 e 09.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2013.

PREGÃO Nº. 247/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 247/2013, que cuida de “Aquisição de equipamentos hospitala-
res para o CEM Centro de Especialidades Medicas recurso de emenda parlamentar-25340007 - Luiz 
Paulo Teixeira Ferreira”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no 
procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Andes Comercial Ltda. (03); Luiz C. 
de Melo Souza Lorena ME (01 e 02). 
Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 254/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 254/2013, que cuida de “Aquisição de material de serralheria, 
canaleta e mourão para reforma de bicicletário e do alambrado da piscina do Centro Esportivo Zito”, a 
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra 
em favor das empresas (itens/lotes): Raul Rabello Neto EPP (01, 02, 03, 05 e 12); Santos Gouvea 
Comercial Ltda. EPP (06, 07, 08, 09, 10 e 11). Item impróspero: 04
Pindamonhangaba, 10 de dezembro de 2013.

COMUNICADO
JARLEY ALVES DA SILVA, SITO A RUA: SANTA MARIA Nº 16 BAIRRO JARDIM ROSELI, DECLARA 
QUE APARECIDA CRISTINA ALVES, PORTADOR DA CARTEIRA DE TRABALHO Nº 89826 SÉRIE 
00229° SP, ESTÁ AUSENTE DO EMPREGO DESDE O DIA 01/08/2013, CONFIGURANDO ASSIM O 
ABANDONO DE EMPREGO DE ACORDO COM AS LEIS TRABALHISTAS VIGENTE NO PAÍS.

COMUNICADO
Antonio Vicente de Paula Ferreira, RG: 3181.821, declaro, em complemento a Declaração publicada 
em 17/05/2013, mais o extravio do livro de atas de nº 2, da Associação dos Moradores do Jardim Bela 
Vista, Vila Verde, Ponte Alta e Parque das Nações.

LICENÇA DA CETESB
A empresa Nelson dos Santos Pindamonhangaba - ME, R. Major Antonio R. dos Santos, 194 Jd 
Resende - Pindamonhangaba - SP, CNPJ 01.666.407/0001-15, Inscrição Estadual 528.055.523.110, 
comunica o extravio dos talões de NF. nºs 001 a 250 - serie D1”

LICENÇA DA CETESB
CONFAB INDUSTRIAL S.A. torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia e de Instalação 
para a ampliação da fábrica 04, sito à Avenida Gastão Vidigal Neto, nº 475, Cidade Nova, Pindamo-
nhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2013 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICOS 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba faz saber que em função da prorrogação do período de 
inscrição, e inclusão das informações quanto ao local de entrega dos recursos, RETIFICA o edital de 
abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2013:

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA PARA: 

11. Segue Cronograma estimado:

Cronograma estimado do Processo Seletivo 
Simplificado nº 04/2013

 
DATAS ATIVIDADES

29-nov-2013 Publicação de Edital

02-dez a 20-dez-2013 Inscrições e divulgação (19 dias)

27-dez-2013 Publicação da listagem dos inscritos

27-dez-2013 a 02-jan-2014 Recursos das inscrições

07-jan-2014 Publicação da listagem final dos inscritos e 
local de prova

12-jan-2014 Aplicação da Prova

14-jan-2014 Publicação do gabarito e da classificação

14 a 15-jan-2014 Recursos do gabarito e da classificação

17-jan-2014 Publicação da Classificação e Homologação 
do Processo Seletivo

INCLUSÃO:
15. As entregas dos recursos deverão ser feitas na Secretaria de Saúde e Assistência Social de Pinda-
monhangaba, sito a Rua Major José dos Santos Moreira, nº. 570 – Centro – Pindamonhangaba – SP 
– CEP12410-050, das 08:00h as 11:00h e das 14:00h as 17:00h.
Secretaria de Saúde e Assistência Social, 12 de dezembro de 2013.

Sandra Maria Carneiro Tutihashi - Secretária de Saúde e Assistência Social

      

             PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
                           SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

   CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
                                                     Pindamonhangaba, 16 de Dezembro de 2013.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, conforme Lei nº 2.533 de 21 de maio de 1991, que cria o COMUS – Conselho 
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba convocamos os representantes da entidade Trabalhadores 
da Saúde para participarem da eleição de recomposição do seguimento do COMUS.
Os Trabalhadores da Saúde poderão realizar suas inscrições como segue:
Nas Unidades de Saúde, através de sua chefia imediata;
Na Sala do Comus, sala 01 da secretaria de saúde – 3644-5969;
Através dos Conselheiros de saúde.
As inscrições estarão abertas no período de 18 de dezembro de 2013 a 20 de Janeiro de 2014
O Comus terá sua formação paritária de acordo com a Resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 
do Conselho Nacional de Saúde, com total de 16 (dezesseis) membros titulares, assim distribuídos:
• 08 (oito) representantes titulares do Segmento Usuários;
• 04 (quatro) representantes titulares do Segmento Trabalhadores da Saúde;
• 04 (quatro) representantes titulares dos segmentos gestor e prestadores de serviços.
Obs: Cada membro titular terá 02 (dois) suplentes como representantes, na forma do regimento interno 
do COMUS.
O Processo Eleitoral tem como objetivo recompor o seguimento dos Trabalhadores da Saúde, no 
número de representantes como segue:
• 02 membros titulares
• 08 membros suplentes
As eleições (votos) se darão entre os dias 22 a 24 de janeiro de 2014 e serão apurados os votos no 
dia 24 de janeiro as 17hs30m na sala do COMUS. A eleição nas Unidades de Saúde será de forma 
itinerante. 
Os conselheiros eleitos terão seu mandato de 29 de Janeiro de 2014 a 13 de Fevereiro de 2015
Todo Processo Eleitoral será conduzido pela Comissão Organizadora, sendo:
José Fernandes Ribeiro
José Ribeiro dos Santos
Miriam Pérsia de Andrade
Antonio Leandro dos Santos
Irene Ribeiro
Fábio Lemes
Pedro Herculano de Lima
Os membros eleitos serão empossados na reunião ordinária do dia 29 de Janeiro de 2014.
O processo eleitoral seguirá as diretrizes da resolução nº 453 de 10 de maio de 2012 e do regimento 
interno do COMUS.
Dúvidas, esclarecimentos e sugestões deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral através da 
Sala do COMUS, situada sala 01 da Secretaria de Saúde, Rua Major José dos Santos Moreira, 570, 
Centro, Pindamonhangaba ou pelo telefone 3644-5969 / 3644-5998.

José Fernandes Ribeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde

 - A segunda plenária aconteceu no dia 26 de abril. A 
acadêmica Juraci Conceição de Faria passou a integrar o 
quadro de membros titulares,   cadeira 40T – patrono: Dr. 
Paulo Emílio de Alessandro. Essa plenária também marcou 
o lançamento do livro de poesia de Juraci: “Manto Sagrado”.

- No dia 24 de maio a historiadora Suzana Lopes Salgado 
Ribeiro ingressou ao quadro membros honorários da APL, as-
sumindo a cadeira 11H, patrono: Professor  Vicente de Paula 
Salgado. Destaque para a palestra do mês, que homenageou  
o poeta, dramaturgo, cantor e compositor Vinicius de Moraes.

- Em junho, no dia 28, aconteceu o lançamento do livro das 
acadêmicas professoras e poetisas, Neila Cardoso e Elisabete 
Guimarães, denominado  “Ser da terra – Ser do Céu”. Obra úni-
ca, dividida em duas partes, o livro reúne poemas de ambas.

- Realizada no dia 26 de julho a plenária direcionada a 
“aquecer corações”, com a palestra da educadora Thaís Fa-
ria Coelho: Projeto Vô Di – Leitores de Luz. Também nessa 
noite foi realizada   homenagem póstuma ao magnífico trova-
dor Izo Goldman, falecido no dia 12 de julho. 

- Na plenária solene do dia 30 de agosto aconteceu o 
lançamento do livro “Grandes Escritores do Vale do Pa-
raíba: um Brevilóquio”, organizado por Alexandre Marcos 
Lourenço, jornalista de O Lince. Alexandre também profe-
riu palestra sobre o tema.   

- No dia 27 de setembro, a plenária foi dedicada ao 
casal Francisco Piorino Filho e Therezinha Vilela Piorino. 
Coube ao acadêmico Francisco Piorino fazer o lançamen-
to de seu 11º livro (produção independente)” Fatos em Fo-
tos de Pindamonhangaba Antiga”, o título foi o tema de 
sua palestra naquela noite. A artista plástica Therezinha 
Piorino apresentou seus trabalhos na exposição denomi-
nada  “A arte em porcelana” .

- Em outubro, no dia 25, a sessão foi em homenagem à 
página de história do jornal Tribuna do Norte. Também hou-
ve o lançamento acadêmico do livro de poesia “Voo Inaugu-
ral – poesia a oito mãos”, de Juraci, Maurício Altair e Meire, 
e apresentação do musical de Vinicius de Moraes “Arca de 
Noé”, pelos alunos da Escola Estadual Rubens Zamith. 

- O dia 29 de novembro marcou o encerramento das 
sessões plenárias solenes da APL. Nessa sessão, assu-
miu a cadeira nº 19H, que tem como patrono o Dr. Rodrigo 
Romeiro, o autor João Simões. A data também marca o 
lançamento do primeiro livro da acadêmica poetisa Rho-
sana Dhale “O Travesseiro da Mulher Borboleta”. Também 
nessa plenária, a Escola Estadual Manuel Cabral, de Tre-
membé, prestou homenagem ao Dia da Consciência Ne-
gra, comemorado em 20 de novembro.

Ainda pesarosos e com saudade, relembramos a partida 
dos acadêmicos Carmen da Silva Medeiros, no dia 8 de ju-
nho; Luiz Carlos Loberto, no primeiro dia do mês de agosto, 
e da amiga da Academia Pindamonhangabense de Letras, 
Meire Carvalho, dia 15 de outubro.

ANIVERSÁRIO DA APL
Nesta quarta-feira, 18 de dezembro, a APL completa 51 anos 

de existência. Haverá sessão comemorativa (posse da diretoria 
da gestão 2014-2016), às 20 horas, no auditório da Santa Casa.

A diretoria da APL agradece à administração munici-
pal, que por intermédio da direção do Patrimônio Histórico 
cedeu as históricas instalações do Palacete Visconde da 
Palmeira, sede do museu, para as plenárias  solenes da 
entidade durante o ano de 2013. Agradece também aos 
seus colaboradores e às pessoas que toda última sexta-
-feira do mês comparecem à plenária solene, prestigiando 
os eventos da nossa Academia de Letras. 

Academia de Letras: 
retrospecto de 2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA MULHER DE PINDAMONHANGABA -  GESTÃO 2014/2016 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, criado pela Lei Municipal nº 4.985, de 10 de 
novembro de 2009, alterado pela Lei nº 5224/2011, no uso de suas atribuições legais e com base na 
deliberação da décima reunião ordinária de dois de dezembro de 2013, CONVOCA:
A Sociedade Civil representada por organizações ligadas à promoção e defesa dos direitos da mulher, 
que estejam em atividades há pelo menos um ano, comprovadas por fotos e/ou outros documentos, 
para indicarem representantes para a Gestão 2014/2016 junto a este Conselho Municipal.
As organizações deverão realizar a inscrição de duas representantes mediante ofício endereçado a 
presidente do Conselho, indicando a titular e a suplente, conforme instruções abaixo.
A eleição ocorrerá em assembléia extraordinária, convocada especialmente para este fim, NO DIA 
27 DE JANEIRO DE 2014, ÀS 18 HORAS, no CIAS – Centro Integrado de Assistência Social, à Rua 
Euclides Figueiredo, 94, próximo à Prefeitura Municipal.
1. Da programação:
O cronograma das atividades será:
• PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 17/12/2013
• PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  17/12/2013 A 13/01/2014
• PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HABILITADAS – 17/01/2014
• ELEIÇÃO DAS REPRESENTANTES – 27/01/2014
• PUBLICAÇÃO DAS REPRESENTANTES ELEITAS – 04/02/2014
2. Das inscrições:
As inscrições deverão ser realizadas no Setor Executivo dos Conselhos Municipais, à Rua Euclides 
Figueiredo, 94, (prédio do CIAS) das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
• Ofício à Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, em papel timbrado da 
instituição e/ou movimento com a identificação do representante legal (nome, RG, CPF, cargo) e os 
seguintes dados da pessoa indicada: 
a) Nome, RG, CPF, profissão, endereço completo, email e telefones para contato.
• Resumo das atividades realizadas, observando-se a finalidade da organização da sociedade civil que a indica.
3. Da comissão eleitoral:
São membros da comissão eleitoral:
• Doralice Cursino de Souza Labastie e Jôsi Natalia Marcondes Pereira – representantes do governo;
• Andrea Campos Sales Martins e Sonia REjane de Campos – representantes da Sociedade Civil.
São atribuições da comissão eleitoral:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo com os critérios definidos 
neste regimento;
II - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da Cidade ou Jornal de grande circulação.
4. Da eleição e apuração:
São seis vagas de titular com as respectivas suplentes, correspondentes a sociedade civil que serão 
disputadas entre as inscritas, por voto secreto. 
Cada candidata poderá votar em até três representações. 
A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação. 
O critério de desempate deverá ser pela maior idade da candidata titular.
O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando a ordem de votação.
5. Das disposições finais:
O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do edital, 
prazos e formas de acesso.
Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados e será dada posse 
às novas conselheiras, em assembléia específica, marcada para este fim.
Na assembléia de posse também será realizada a eleição da diretoria.
Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos da Lei.

Ana Maria Braz Cavalcante - Presidente do CMDM

LICENÇA DA CETESB
PONTUAL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB – a Licença 
de Instalação nº 3002449 para FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  na Av. 
Quinze de Novembro,350 – Cidade Nova -Pindamonhangaba/SP.

EXTRATO DE CONTRATO - REGÃO Nº 133/2013
Contrato nº 189/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames de polissonografia, com forneci-
mento de material e mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pronto Clin S/C Ltda.         
Data de assinatura: 11/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 88.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Sandra Maria Carneiro Tutihashi                        
Assina pela contratada: Dinália Maria Ribeiro Nascif de Almeida         
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 190/2013
Contrato nº 191/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada em busca ativa para cadastramento de 6.700 famílias no 
Programa São Paulo Solidário.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Foco Opinião e Mercado Ltda. EPP         
Data de assinatura: 11/11/2013
Vigência: 02 (dois) meses
Valor: R$ 49.243,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Sandra Maria Carneiro Tutihashi                        
Assina pela contratada: Cleisimara Salvador         
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 152/2013
Contrato nº 162/2013
Objeto: Aquisição de filtros automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas pertencentes a 
esta municipalidade.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Importadora Alvamar Comércio de Peças para Autos Ltda.         
Data de assinatura: 25/09/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 5.655,10
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita                       
Assina pela contratada: Álvaro Pereira          
 
Contrato nº 163/2013
Objeto: Aquisição de filtros automotivos a serem aplicados nas viaturas e máquinas pertencentes a 
esta municipalidade.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Panajó Peças Automotivas Nacional Ltda.         
Data de assinatura: 25/09/2013
Vigência: 06 (seis) meses
Valor: R$ 1.403,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita                       
Assina pela contratada: João Ribeiro da Silva           
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 203/2013
Contrato nº 193/2013
Objeto: Aquisição de estação saúde para instalação em parques e praças da cidade de Pindamonhan-
gaba, e conforme as necessidades da SEJELP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Zati Equipamentos para Ginástica Ltda. ME         
Data de assinatura: 11/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 88.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Cleber Bianchi                       
Assina pela contratada: Carla de Oliveira Matsunaga         
 Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 206/2013
Contrato nº 195/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições para os servidores 
plantonistas do PSF (Programa Saúde da Família) do Araretama e servidores plantonistas do setor de 
transporte, pelo período de 12 meses.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: José Mario Cândido Pereira Restaurante ME.          
Data de assinatura: 11/11/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 36.865,20
Assina pela contratante e gestor do contrato: Sandra Maria Carneiro Tutihashi                        
Assina pela contratada: José Mario Cândido Pereira          
 Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2013

Ficam os atuais Conselheiros Municipais representantes da sociedade civil e poder público, bem como 
os novos Conselheiros eleitos convocados a participar de reunião extraordinária a realizar-se:
Dia: 18/12/2013 - Horário: 8 horas - Local: Auditório da Prefeitura Municipal - Pauta: Deliberação dos 
Planos de Trabalhos/2014 - Entidades registradas no CMAS. Observação:
1. A deliberação/aprovação será de responsabilidade da atual gestão do CMAS;
2. Os novos conselheiros eleitos são convidados a participar para acompanhar o processo de aprovação.

Carmem Silvia de Paula Alves - Presidente

Em breve retrospecto, relem-
bramos as  atividades culturais 
realizadas no município pela APL-
-Academia Pindamonhangabense 
de Letras, presidida por Alberto 
Santiago, durante o ano de 2013.    
- A primeira reunião plenária sole-
ne aconteceu no dia 31 de janeiro 
e assumiram cadeiras no quadro 
de membros honorários da APL, o 
sociólogo Benedito Lourenço Bar-
bosa e a poetisa Carmen da Silva 
Medeiros Galvão. Benedito Lourenço ocupou a cadeira 18H, 
patrona:  Professora Maria Carmelita Salgado, Dona Nini; a 
poetisa  Carmen assumiu a cadeira nº 12H, patrono Profes-
sor Ugo Nóbrega. Nessa noite, destaque para o lançamento 
do primeiro livro de Carmen (contos e poemas) “É a Vida”.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA 
E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA 
EXERCÍCIO DE 2014

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de 
Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento 
ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm Notificar e Convocar os 
produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com empregados ou não, e/ou 
empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou 
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para 
realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, 
devida por força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis 
à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 31 de janeiro de 2014, 
em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de 
recolhimento da Contribuição Sindical Rural, até a data de vencimento acima indicada, constituirá o 
produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no 
artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro 
de 1.996, e o 7º Termo Aditivo, celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços 
indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia 
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, 
à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: 
www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança 
da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por 
escrito, enviada pela CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede 
da CNA ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado, podendo, ainda, ser enviada diretamente 
à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos 
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 16 de dezembro de 2013
Kátia Regina de Abreu - Presidente

                                
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

 PORTARIA Nº 05, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.

Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos 
termos da Constituição Estadual, c.c. artigos 14 e 26 da Lei complementar nº 709, RESOLVE instituir 
o Controle Interno, e, nomear o Sr. Edson França Reis, para o aludido encargo, a partir de 16 de 
dezembro de 2013.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

Antonio Aziz Boulos
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro
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AnA CAmilA CAmpos
Com o objetivo de pro-

porcionar melhorias para 
os moradores daquela enti-
dade, o Lar Irmã Terezinha 
realizou na manhã de sex-
ta-feira (13), a inaugura-
ção de mais duas salas no 
prédio. As salas abrigarão 
a videoteca e a rouparia 

Segundo a presidente 
da instituição, Amélia Ávi-
la, foi um trabalho de seis 
meses que vai contribuir 
com o lazer e a organiza-
ção do Lar. “A gente luta, 
mas dá conta. É muito 
trabalhoso, mas essa rea-
lização é uma benção para 
o Lar. Estamos de portas 
abertas, inclusive, para 
receber as pessoas que de-
sejarem conhecer nossas 
atividades e visitar os mo-
radores”, enfatizou.

Rosângela Gomes, res-
ponsável pelo setor de de-
senvolvimento social da 
Tenaris/Confab, agradeceu 
a oportunidade de atuação 

Cooperativa devolve emprego 
para centenas de funcionários

AnA CAmilA CAmpos
No último domingo (15), 

cerca de 600 pessoas se reu-
niram para comemorar os 
102 anos da Fazenda Coru-
putuba, adquirida pelo Dr 
Cícero Prado em 1911.

CintiA CAmArgo
A decoração de Natal da 

Prefeitura recebeu cari-
nhosamente a composição 
de lindas fotos de crian-
ças assistidas pelo Projeto 
Crescer.

O objetivo é valorizar o 
trabalho executado pela en-
tidade através do convênio 
com Prefeitura, incentivar 
as iniciativas de solida-
riedade e principalmente 
mobilizar a comunidade 
quanto à promoção da 
garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes.

Para isso, foi realiza-
da uma visita na última 
semana, quando 24 crian-
ças foram ver  a árvore de 
natal na Prefeitura. 

A Associação para Auxi-
lio da Criança e do Adoles-
cente Projeto Crescer, tem 
como lema: “Para que as 
crianças possam crescer 
com dignidade de filhos 
de Deus e consciência de 
cidadãos”.

Todo o trabalho é rea-
lizado através de prática 
esportiva, educacional e es-
piritual, buscando inseri-las 
na vida comunitária, através 
da promoção da família e da 
organização da comunida-
de, promovendo a inclusão 
social e a prevenção do uso 

Após liberação da Justiça, a Cocepel-
co - Cooperativa de Trabalho em Celulose 
e Papel Coruputuba - assumiu a direção da 
falida Nobrecel na sexta-feira (13). Antes da 
entrada no parque fabril, o presidente da Co-
operativa, Paulo Toledo, explicou novamente 
aos trabalhadores como funciona o sistema 
de cooperativismo, esclarecendo as dúvidas 
sobre o modelo de gestão. “É bastante dife-
rente do que vocês conheciam. Agora somos 
sócio-cooperados da fábrica. Quanto mais 
produzirmos, mais receberemos e o lucro 
será dividido entre todos nós. A opinião de 
vocês passa a ser ouvida e juntos decidimos o 
futuro da cooperativa”.

Com o retorno à fábrica, a Cocepelco re-
coloca no mercado cerca de 250 pessoas com 
trabalho direto e outras 900 com mão-de-
-obra indireta.

A cooperada Adriana Brito se emocionou 
com a volta ao trabalho “Estamos muito feli-
zes porque conseguimos nossos empregos de 
volta. Foram mais de quatro meses de mui-
ta luta, muita dedicação, e agora temos uma 
grande vitória. Este foi o melhor presente de 
Natal que poderíamos ter”.

O presidente da Cocepelco ressaltou que 
os ex-funcionários serão chamados aos pou-
cos. “Começamos com o setor administrati-
vo e pessoas de manutenção. Após esta eta-
pa, convocaremos os demais e religaremos as 
máquinas. Nossa meta é produzir papel ainda 
este ano”, finalizou Toledo.

Após 132 dias, 
trabalhadores 

voltam à indústria

Fernanda Ribeiro/OPS Comunicação

Festa em Coruputuba comemora 102 anos da Fazenda
A comemoração iniciou 

com uma missa festiva em 
Ação de Graças, celebrada 
pelo padre Furtado, na Ca-
pela da Fazenda. Em segui-
da, todos se reuniram em 
uma confraternização, onde 

os presentes puderem des-
frutar de almoço e música 
ao vivo.

Maria do Carmo dos San-
tos Gomes, a Dona Carmi-
nha, é uma das organizadoras 
do evento e relembrou a an-

tiga estrutura da fazenda, lo-
cal onde morou e trabalhou. 
“Coruputuba era conhecida 
como o ‘pedacinho do céu’. 
Tínhamos uma estrutura com 
médico, farmácia, enferma-
ria, malharia, pensão entre 
outros – uma verdadeira co-
munidade, com aproximada-
mente 800 casas. Com cer-
teza essa festa é uma forma 
de resgate, uma maneira de 
reencontro onde nascemos e 
crescemos”, salienta.

Para Patrick Assumpção, 
que também integra a comis-
são organizadora, o objetivo 
é que a ideia da realização 
da festa nunca acabe a fim 
de perdurar o elo entre as 
pessoas que ali conviveram. 
“Além da comemoração, 
existe um resgate cultural. 
É importante preservar essa 
memória, pois se trata de um 
grupo de seres humanos que 
fará perdurar essa ‘memória 
viva’”, ressaltou.

Os organizadores do 
evento agradeceram a todos 
os parceiros que colabo-
raram com a realização da 
festa, aos presentes e prin-
cipalmente, à família do Dr. 

Laerte Assumpção (Laerte, 
Laertinho e Patrick) pela 
concessão do espaço.

Novidades
De acordo com o jorna-

lista Ronaldo Barbosa, existe 
um projeto já cadastrado no 
Programa de Ação Cultural 
– Proac ICMS, o principal 
mecanismo de apoio à cultu-
ra do Governo do Estado de 
São Paulo, que irá contribuir 
para o resgate da memória da 
Fazenda Coruputuba. 

Denominado “Fazenda 
Coruputuba, a saga de Cí-
cero Prado”, o projeto inclui 

um livro de 400 páginas com 
fotos da história dos primei-
ros 100 anos do local, um 
DVD com fotos e um filme 
em formato de documentário 
que reunirá imagens e depoi-
mentos de coruputubenses. 

Barbosa revela que o ob-
jetivo é concluir todos os 
itens do projeto em 2014 e 
realizar a exibição do docu-
mentário na Festa comemo-
rativa aos 103 anos da Fa-
zenda, juntamente com uma 
exposição fotográfica con-
tendo 103 imagens, alusivas 
ao aniversário.

Música ao vivo embalou as comemorações Centenas de pessoas compareceram à festa da Fazenda de Coruputuba

lar irmã terezinha 
inaugura mais duas salas

no local. “Nosso lema é 
ajudar a quem ajuda e sabe-
mos a dificuldade que a ins-
tituição enfrenta para reali-
zar esse trabalho”, afirmou.

A inauguração faz par-
te de  um projeto de me-
lhorias no Lar, realizado 
com o repasse de verbas 
que tem o apoio da Tenaris 
Confab. Em 2013, foram 
diversas melhorias, dentre 
elas a troca do telhado e 
a aquisição de utensílios 
para a cozinha, com uma 

verba de R$ 330.000. Para 
2014, a intenção é que já 
seja liberada uma verba, 
que gira em torno de R$ 
191.500.

Atualmente, a entidade 
(kardecista) conta com 63 
residentes entre homens e 
mulheres. Dentre as ativi-
dades oferecidas, os inter-
nos contam com aulas de 
arteterapia, dança e edu-
cação física, além de pas-
seios, bailes e comemora-
ção de aniversários do mês.

Amélia Ávila destacou luta para a obra

Alunos do Projeto Crescer 
visitam a Prefeitura

de substâncias psicotrópi-
cas, sem distinção de classe 
social, credo ou raça.

Atualmente o trabalho 
é desenvolvido em três 
pólos, nos bairros do Goia-
bal, Santa Cecília e Pasin 

com atividades de futsal, 
futebol, apoio pedagógico, 
judô, dança de rua, dinâmi-
cas com os alunos, oficinas 
de orientação familiar para 
os pais e atendimentos psi-
cossociais, entre outras.

Jovens conheceram as dependências da Prefeitura

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos
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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

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

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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

Vereador MartiM Cesar

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

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

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Dr. Marcos Aurélio 
solicita reforma no 
campo Walter Guimarães

O ObjetivO é incentivar a prática de
futebOl e rugbi em pindamOnhangaba

o Vereador dr. MarCos aurélio Villardi (segundo da dir. para a esq.) Visitou o CaMpo 
Walter guiMarães e soliCitou reforMas estruturais no loCal

O vereador Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR), sempre 
atuante e participativo, esteve 
na última sexta-feira, dia 6, 
visitando o campo de futebol 
“Walter Guimarães”. Na oca-
sião, foi realizada uma reunião 
entre o vereador, o Secretário 
de Esportes,  o Presidente de 
Rugbi do Vale do Paraíba e 
lideranças do bairro Jardim 
Cristina e Jardim Imperial.

Durante o encontro, ficou 
acertado que o parlamentar 
entraria, por meio de reque-
rimento na Câmara de Ve-
readores, solicitando à atual 
Administração e seus órgãos 
competentes, estudos e provi-
dências para iniciar as reformas 
no campo, como a troca do 
gramado, a higienização dos 
alambrados e a manutenção do 
vestiário. Atualmente, o local 
se encontra em más condições 
de uso, se tornando pratica-
mente impossível a realização 
de qualquer atividade física no 
estádio, devido aos desgastes 
naturais do gramado, buracos 

e braquearas existentes. “Esta 
situação gera uma tendência 
para ocasionar contusões aos 
moradores que ali frequentam 
e jogam futebol aos finais de 
semana, propiciando a lesionar 
também à própria equipe de 
Rugbi, que a partir do mês 
de janeiro estará treinando no 
Campo Walter Guimarães”, 
observou o Edil ao constatar, 
durante visita, as condições 
do local. 

O Campo de Futebol “Wal-
ter Guimarães” é muito bem 
localizado e se encontra nas 
proximidades do anel viário, no 
bairro Campo Alegre. O local é 
uma região onde os moradores 
são ativos para a prática de 
atividades físicas, e também 
conta, atualmente, com três 
times de futebol e no novo 
ano passará a ser utilizado pela 
equipe de Rugbi de Pindamo-
nhangaba. “Sempre temos que 
dar condições e incentivos para 
a prática de atividades físicas 
em nossa cidade”, finalizou o 
vereador Dr. Marcos Aurélio.

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Martim Cesar pede 
proteções traseiras e lixeira 
para pontos de ônibus

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita à Prefeitura e 
à empresa Pássaro Marrom, 
que sejam disponibilizadas 
lixeiras e proteções traseiras 
nos pontos de ônibus do centro 
da cidade, como ocorre nas 
paradas da rua Rubião Júnior.  
“Com isso, os passageiros que 
aguardam os ônibus ficariam 
mais protegidos quando, por 
exemplo, caem chuvas na 
diagonal”, explica o vereador.  
“Além do mais a empresa 
Pássaro Marrom poderia 
utilizar para venda de espaço 
publicitário ou mesmo para 
publicidade própria, como 
painéis de aviso para a popu-
lação”, sugere.

Segurança
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao prefeito Vito 
Ardito é para que sejam feitos 
estudos visando a troca da 
canalização existente sob a 
avenida Dr. Fontes Júnior, que 
é muito antiga, por uma nova, 
aumentando a vasão da passa-
gem de águas pluviais, pois em 

dias de muita chuva dificulta 
o fluxo da água, ocasionando 
a inundação da referida via, 
impedindo o trafego no local.

Anistia Fiscal
de Impostos
O vereador Martim Cesar 

alerta sobre prazo para anistia 
de multas e juros de IPTU, e 
comunica que o prazo para 
descontos e anistia de multas e 
juros de mora sobre os débitos 
em divida ativa no município, 
ocorre entre os meses de De-
zembro/2013 a Março/2014.  
“O munícipe deverá se dirigir 
à Prefeitura e a Subprefeitura 
munido dos documentos origi-
nais e cópias do RG, CPF, e o 
carnê de IPTU. O desconto e a 
anistia de multas e juros variam 
de acordo com uma tabela que 
leva em consideração o débito 
e a forma que será efetuado o 
pagamento do mesmo, poden-
do em alguns casos chegar a até 
95%, em outro, o contribuinte 
poderá quitar o valor em até 30 
parcelas”, destaca o vereador 
Martim Cesar.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) teve aprovado por 
unanimidade, o seu Projeto 
de Lei 196/2013, que Dispõe 
sobre a marcação de consulta 
por agendamento telefônico 
nas UBS - Unidades Básicas 
de Saúde para todos os muní-
cipes de Pindamonhangaba. 
O vereador justificou seu 
projeto no fato das constantes e 
intermináveis filas que se tem 
registrado e vem sendo mos-
tradas em todos os veículos de 
comunicação. De acordo com 
o vereador, este projeto tem o 
objetivo de tentar solucionar 
o problema que vem afetando 
os usuários do SUS - Sistema 
Único de Saúde.

No Projeto de Lei aprovado 
consta que todas as UBS - Uni-
dades Básicas de Saúde deve-
rão ter afixado o número dos 
telefones em locais visíveis e 
de fácil acesso, para que os 
munícipes possam fazer seus 

agendamentos.
O vereador Professor Os-

valdo disse que o objetivo 
deste projeto é que toda a 
população possa marcar suas 
consultas por telefone, para 
que assim não tenha que ficar 
por horas em pé nas filas, 
evitando constrangimentos, 
considerando também que 
existem pacientes idosos, 
deficientes físicos, mães com 
crianças pequenas e crianças 
de colo.

O vereador pede ao Prefeito 
Vito Ardito que dê uma atenção 
especial e condição para a im-
plantação deste projeto, e pede 
ainda que toda a população 
fique atenta a esta questão. 
“Esperamos que o prefeito e 
a Secretária de Saúde enten-
dam nosso Projeto de Lei e o 
coloquem em prática o mais 
breve possível, beneficiando a 
população usuária do sistema 
de saúde municipal”, conclui 
o vereador Professor Osvaldo.

Professor Osvaldo tem projeto 
de agendamento telefônico nas 
UBSs aprovado pelos vereadores

Vereador professor osValdo

Agora é Lei! Prefeito sanciona projeto 
de Roderley Miotto que proíbe 
inauguração de obras incompletas

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Vereador roderley Miotto e o prefeito Vito ardito

O Prefeito Municipal, 
Vito Ardito Lerário, san-
cionou o Projeto de Lei do 
vereador Roderley Miotto 
(PSDB) que proíbe a inau-
guração de obras públicas 
incompletas ou que não 
atendam ao fim a que se 
destinam. Transformada 
na Lei nº 5.594, de 27 de 
Novembro de 2013, a proi-
bição passou a ter validade 
no dia 10 de dezembro, 
data da sua publicação.

Válida no âmbito mu-
nicipal, a Lei considera 
obras públicas os hospi-
tais, escolas, centros de 
educação infantil, uni-
dades básicas de saúde, 
unidades de pronto atendi-
mento e estabelecimentos 
similares. As obras estarão 
incompletas caso não 
estejam aptas a entrar em 
funcionamento. Mesmo se 
apresentarem condições 
físicas de uso, também 
serão consideradas in-

completas, e proibidas de 
serem inauguradas por 
força desta Lei, as obras 
que não puderem ser uti-
lizadas pela população por 
falta de recursos materiais, 
equipamentos ou profis-
sionais da respectiva área.

“Quero agradecer ao 
Prefeito Municipal, Vito 
Ardito Lerário, por ter san-
cionado e transformado em 
Lei um projeto importan-
tíssimo para a população. 
Essas inaugurações de 
instalações incompletas, 
que enganam a população 
e desperdiçam o dinheiro 
público, tornam-se uma 
vergonha para qualquer 
município. Sancionando 
esse projeto, o Prefeito 
mostrou seriedade com 
os cidadãos pindenses, 
que têm, com a Lei, um 
importante instrumento 
para cobrar o bom uso dos 
recursos do município”, 
garantiu Roderley Miotto.

O vereador Ja-
nio Ardito Lerario 
(PSDB) agradece 
a Administração 
Municipal por ter 
atendido a Indica-
ção nº 1198/2013, 
de sua autoria, na 
qual solicita a ins-
talação de um se-
máforo na rua José 
Humberto Gomes 
Filho com a Ave-
nida Nossa Sra. 
do Bonsucesso. O 
pedido foi apre-
sentado durante a 
Sessão de Câmara, 
realizada no dia 
02 de dezembro, 
e foi aprovado por 
unanimidade. 

De acordo com 
o parlamentar, a 
instalação do semáforo é de 
extrema importância, uma 
vez que trata-se de um cru-
zamento com intenso tráfego 
de veículos. “O movimento 
é intenso no local devido as 
duas ruas paralelas à Avenida 
Nossa Sra. do Bonsucesso, e 
quando os automóveis tentam 
entrar na referida avenida, 
forma-se um verdadeiro 
caos”, afirmou.

Janio informou ainda que 
já esta sendo feito um estudo 
para resolver a situação destas 
ruas. “Agradeço a Prefeitura 
Municipal por mais este 
pedido atendido, visando a 
melhoria do trânsito em nossa 
cidade”, enfatizou o vereador.

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

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

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Campo Belo
O vereador Janio Lerario 

(PSDB) parabeniza o prefeito 
por mais uma obra  realizada. 
Desta vez o bairro atendido é o 
Campo Belo, que recebeu uma 
praça e uma quadra poliesporti-
va, oferecendo mais uma opção 
de entretenimento e lazer aos 
moradores.

Janio destacou que “a cons-
trução da obra é merecida, pois 
além das várias atividades 
esportivas que poderão ser 
praticadas no local, como fu-
tebol de salão, vôlei, basquete 
e handebol, servirá ainda para 
os vários eventos que a Asso-
ciação de Moradores realiza”, 
finalizou o parlamentar.

Janio agradece instalação 
de semáforo na Av. Nossa 
Sra. do Bonsucesso

O pedidO é de autOria dO vereadOr e fOi 
aprOvadO na câmara pOr unanimidade

Vereador Janio ardito lerario

Mensagem do 
Vereador Cal

“De tudo só ficam três coisas: A certeza de que estamos 
sempre começando. A certeza de que é preciso continuar.
A Certeza de que seremos interrompidos antes de terminar.
Portanto devemos fazer da interrupção um novo caminho.
Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada.
Do sonho uma ponte. Da procura, um encontro. 

No encerramento de mais um ano, externo os
meus sinceros Votos de um Feliz Natal e
que 2014 seja um ano de Paz, Sucesso,
Saúde e Prosperidade para todos nós!

Vereador José Carlos Gomes “Cal”
e família – Dezembro de 2013

(Fernando Pessoa)

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
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AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper

Assistentes de imprensA pArlAmentAr:
luiz CArlos pinto (mtb 32.783)

robson luís monteiro (mtb 18.021)
telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

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

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

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

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

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

Foi aprovado na 44ª. Sessão Ordinária, o projeto do Executivo que 
doa uma área no Distrito Industrial Jathay, de Moreira César, para a 
instalação da empresa Engineering Assembly Industria e Comércio de 
Máquinas – Ferramentas para Automação Industrial, que prevê a con-
tratação de 500 empregos diretos. A empresa tem o prazo de 180 dias 
para efetivar sua instalação na cidade.

Inversão da Pauta
Por solicitação do vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB), a pauta 

dos trabalhos foram invertidas, sendo votados primeiro as Inclusões.
Foram incluídos na Ordem do Dia cinco projetos, todos aprovados 

por unanimidade: Projeto de Lei 192/2013, de autoria do Executivo, 
que autoriza o Poder Executivo a receber a Transmissão de Posse por 
Cessão Gratuita do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de 
São Paulo – DER, de trecho da SP-62; o Projeto de Lei 196/2013, de 
autoria do vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que Dispõe sobre 
a marcação de consulta por agendamento telefônico no âmbito da cidade 
de Pindamonhangaba; Projeto de Lei 197/2013, de autoria do vereador 
Roderley Miotto, que dispõe sobre a possibilidade de agendamento 
telefônico de consultas para pacientes idosos, pessoas com deficiência 
e pacientes que acabaram de fazer cirurgia, já cadastrados nas Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Pindamonhangaba; Projeto de Lei 
Complementar 07/2013, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre 
a desafetação de área e doação à empresa Engineering Assembly Industria 
e Comércio de Máquinas – Ferramentas para Automação Industrial Ltda., 
localizada no Loteamento Industrial e Comercial Jathay, no Distrito de 
Moreira César, com cerca de 12 mil m², para edificação da referida em-
presa; e o Projeto de Lei Complementar 08/2013, que Institui o Código 
de Edificações do Município de Pindamonhangaba.

Ordem do Dia
Constaram da Ordem do Dia sete projetos, todos foram adiados a 

pedido dos seus autores: Projeto de Lei n° 76/2013, do vereador Felipe 
César, que “Dispõe sobre o patrocínio de centros esportivos municipais por 
empresas”; Projeto de Lei n° 80/2013, do vereador Felipe César, que “Cria 
o Cemitério Público AMIGO DOS ANIMAIS em Pindamonhangaba”; 
Projeto de Lei n° 136/2013, do vereador Felipe César, que “Estabelece 
que o PROCON de Pindamonhangaba divulgue e disponibilize, para o 
conhecimento dos consumidores, a lista dos dez estabelecimentos com 
maior número de reclamações”; Projeto de Lei n° 167/2013, do vereador 
Felipe César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização 
de plantas quando da compra de imóveis ‘na planta’”; Projeto de Lei n° 
180/2013, do vereador Professor Eric, que “Dispõe sobre a colocação 
de travessias elevadas para pedestres em frente de todas as Instituições 
de Ensino, públicas ou privadas, localizadas no Município de Pindamo-
nhangaba”; Projeto de Lei n° 186/2013, do vereador Roderley Miotto, 
que “Dispõe sobre o prazo de remarcação para atendimento de consultas 
e exames na Rede Pública Municipal de saúde, no âmbito da cidade de 
Pindamonhangaba”, todos foram adiados por 30 dias e o Projeto de Lei 
n° 187/2013, do vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi, que “Estabelece 
diretrizes a serem observadas na formulação da Política Municipal de 
Atendimento às Pessoas com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento 
– AUTISMO”, foi adiado por sete dias.

Felipe César – FC 
beneficia entidades sociais 
e associações de bairros

O vereador Felipe César 
– FC (PMDB) apresentou o 
Projeto de Lei 168/2013, que 
prevê a publicação a título 
gratuito de documentos ofi-
ciais de entidades assistenciais 
e associações de bairros, 
devidamente constituídas 
no jornal Tribuna do Norte, 
pertencente à Fundação Dr. 
João Romeiro. O vereador 
justifica seu projeto no fato de 
as entidades assistenciais e a 
associações de bairros, muitas 
vezes não terem condições de 
arcar com os custos de suas 
publicações, onerando as 
mesmas, que em muitos casos, 
não possuem renda suficiente 
para se manter.

Lista Top 10 do Procon
O vereador Felipe César 

– FC é o autor do Projeto de 
Lei 136/2013, que estabelece 
que o PROCON de Pinda-

monhangaba, 
divulgue e dis-
ponibilize para 
conhecimento 
dos consumi-
dores, a lista 
dos 10 estabe-
lecimentos com 
maior número 
de reclamações, 
do município 
de Pindamo-
nhangaba. De 
acordo com o 
projeto, esta 
l is ta  deverá 
ser atualizada 
mensalmente, 
de modo que 
o consumidor 
saiba quais em-
presas não estão 
cumprindo o 
Código do Con-

sumidor, sendo que a divulga-
ção desta relação, fará com 
que as empresas tenham uma 
atenção maior com relação ao 
trato com seus clientes.

Restaurante para
funcionários municipais
O vereador Felipe Cé-

sar – FC enviou a Indicação 
1183/2013, solicitando ao 
prefeito estudos visando a 
implantação de um restaurante 
municipal para os servido-
res da administração direta, 
fundacional e da Câmara de 
Vereadores de Pindamonhan-
gaba, nos mesmos moldes do 
que foi implantado na cidade 
de Osasco. De acordo com o 
vereador, este restaurante vai 
proporcionar ao funcionário 
público municipal uma ali-
mentação mais regrada, com 
melhores valores nutricionais, 
e mais qualidade de vida.

Toninho da Farmácia 
solicita reforma de quadra 
esportiva no Crispim

O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) esta so-
licitando à Administração 
Municipal, a reforma total da 
quadra de esportes localizada 
na rua Ceará, em frente a sede 
da APAE.

A quadra em questão está 
literalmente abandonada e 
necessitando com urgência 
de uma reforma para que a 
mesma possa ser novamente 
utilizada pelos moradores do 
bairro. “O local esta sofrendo 
com depredação e pichação, 
tornando ponto de encontro 
de marginais e usuários de 
drogas, portanto a reforma 
e revitalização desta quadra 
vai devolver esta área para 
o convívio dos moradores”. 

Plantio de mudas e
reforma de calçada
O vereador Toninho da 

Farmácia agradece a prefei-
tura pelo plantio de mudas na 
rua Treze de Maio, no bairro 
do Crispim e a reforma na cal-
çada que será realizada após o 
término do plantio das mudas. 

Este pedido foi feito após a 
retirada de árvores de gran-
de porte ao longo desta rua, 
que estavam danificando as 
calçadas, os postes e fiações. 
Com a retirada destas árvores, 
a calçada ficou muito danifi-
cada, dificultando o transito 
de pedestres, obrigando-os 
a andar pela rua, junto aos 
automóveis, colocando-os 
em risco de acidentes. “Agra-
deço a prefeitura e os funcio-
nários do departamento de 
meio ambiente pelo plantio 
das mudas na rua Treze de 
Maio. Infelizmente houve 
a necessidade de retirar as 
antigas árvores que estavam 
danificando toda a parte 
elétrica desta rua, causando 
riscos de acidentes a quem 
passava pelo local. Agora 
com o plantio de mudas de 
árvores menores e a reforma 
na calçada,  tenho certeza que 
o local vai ficar melhor e sem 
oferecer riscos a nossa popu-
lação”, agradece o vereador 
Toninho da Farmácia.

VereAdor toninho dA FArmáCiA (no destAque) Pede A reFormA totAl dA 
quAdrA do CrisPim

Ricardo Piorino participa 
de encontro com Portadores 
de Necessidades Especiais

“Foi um dia muito especial para todos”
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riCArdo piorino e Zé Aurélio e flAgrAntes 
do evento (AbAixo)

O Presidente da Câma-
ra de Pindamonhangaba, 
vereador Ricardo Piorino 
(PDT) participou neste 
sábado, dia 14, no bairro 
do Pinga, de um encon-
tro com os Portadores de 
Necessidades Especiais 
(PNE) residentes no mu-
nicípio. Durante o evento, 
Piorino teve a oportuni-

Magrão faz balanço 
positivo de sua atuação 
parlamentar

AssessoriA de ComuniCAção/CVP
O vereador Carlos Eduardo 

de Moura – Magrão (PPS) fez 
uma análise do primeiro ano de 
sua atuação legislativa. Ele disse 
considerar “positivo” o seu tra-
balho na Câmara. Durante todo 
o ano, Magrão priorizou ajudar 
a coletividade e sempre buscou 
trazer melhorias para a cidade. 

Na área da saúde, fez diversos 
requerimentos como: 

- retomada das obras da Posto de Saúde da Terra dos Ipês II;
- instalação do SAMU e de UPAS;
- ampliação do Pronto-Socorro, melhorias de equipamentos e humani-

zação no atendimento;
- requereu a construção de mais creches;
- construção do Hospital Infantil e contratação de farmacêuticos e 

médicos legistas;
- autor da Lei nº 5.545/2013, que Torna Obrigatório a realização do “Teste 

do Coraçãozinho” exame de oximetria de pulso, em todos os recém-nascidos 
nos berçários das maternidades públicas e privadas de Pindamonhangaba.   

Preocupado com a segurança, o vereador participou de diversas reuniões 
de bairro. Fez as seguintes ações:

- solicitou policiamento ostensivo nos bairros;
- requereu ao Governo do Estado e à Prefeitura a implantação da “Ati-

vidade Delegada”;
- requereu ao Executivo, a implantação do monitoramento com portais;
- pediu a construção do prédio para implantação do DP de Moreira César.
Magrão lutou e teve participação ativa nos seguintes benefícios: 
-  implantação do “Poupatempo”, que se encontra em fase de instalação;
- vinda da “Engineering Assembly”, que vai gerar cerca de 550 empregos 

diretos para a cidade;
- reabertura da unidade do “Acessa São Paulo”, no Ribeirão Grande;
- participação no Projeto de Anistia de Juros e Multas de tributos mu-

nicipais.
- requereu por diversas vezes o recapeamento do “trecho do pedágio” 

na SP62 e da Rodovia Eng.º Luis Dumont Villares, pois encontravam-se em 
estado precário de conservação.

O vereador Magrão teve 3 emendas aprovadas do Projeto de Lei do 
Orçamento de Pindamonhangaba para 2014. Ele priorizou nas emendas 
apresentadas diversas melhorias para a região de Moreira César. “Vamos 
encerrar esse ano com 705 proposições, sendo, 518 Requerimentos, 147 
Indicações, 3 Indicações de Projeto de Lei, 20 Moções, 7 Projetos de Lei 
Ordinária e 10 emendas”,  enfatizou o vereador.  “Avalio que tentei fazer o 
meu papel. Dei minha contribuição e trabalhei muito. Fico feliz de poder 
estar com a população e espero nos próximos anos, poder fazer muito mais. 
Quero aproveitar e desejar Feliz Natal e Próspero Ano Novo, repleto de 
felicidades a todos”, conclui o vereador Magrão.

Vereador aValia como “produtiVos” os 
doze meses da legislatura de 2013

vereAdor mAgrão

Vereador Professor Eric participa 
de reunião com “Correios” e luta 
pelo Liberdade e Vitória Park

professor eriC pArtiCipou de reunião em moreirA CésAr pArA disCutir e soluCionAr os 
problemAs dos Correios no loteAmento liberdAde e vitóriA pArk

AssessoriA de ComuniCAção/CVP

No último dia 29 de no-
vembro, o vereador Professor 
Eric (PR) esteve reunido com 
o subprefeito de Moreira Cé-
sar, Mané, com a engenheira 
Rose e com os responsáveis 
pelos “Correios” de Pinda-
monhangaba e Distrito para 
discutir a questão da entrada 
dos serviços de entrega de 
correspondências nos bairros 
Liberdade e Vitória Park. 
Segundo o vereador, o Lote-
amento Liberdade conta com 
805 residências e todas pos-
suem a caixa de correio exi-
gida pela empresa. A Direção 
dos “Correios” informou que, 
em breve, o serviço começará 
a funcionar nos bairros. Por 
esse motivo, o vereador Pro-
fessor Eric alerta: “o número 
da residência tem que estar 
visível e legível para evitar 
desvio das correspondências 
e facilitar o trabalho dos cor-
reios. Tenho promessa do su-
perintendente dos correios, o 
Sr. Adalberto, de que o serviço 

será ativado ainda neste mês. 
Peço que os moradores dos 
bairros Liberdade e Vitória 
Park entrem em contato para 
maiores informações”.

Violência no Distrito
de Moreira César
Na última sessão ordinária, 

dia 09, o vereador Professor 
Eric fez requerimento pedin-
do, com urgência, a instalação 
de uma delegacia “24 horas” 
no distrito de Moreira César. 
Ele observa que o distrito 
concentra um terço da popu-
lação de Pindamonhangaba 
e arrecada 70% para o muni-
cípio. O vereador Professor 
Eric ressalta que “há muitos 
casos de assaltos e quando 
se precisa fazer o Boletim de 
Ocorrência fora do horário de 
expediente do 2° DP, uma das 
poucas viaturas que trabalha 
no distrito precisa se deslocar 
até o centro de Pindamo-
nhangaba para realização do 
BO, deixando Moreira César 
desguarnecida”.

Aprovada cessão de 
área para indústria que 
vai gerar 500 empregos 

vereAdor fel ipe CésAr - fC

dade de dialogar com os 
PNEs e conhecer mais a 
realidade destes cidadãos 
e cidadãs de nossa cidade. 

Demonstrando total 
apoio e sintonia com es-
ses PNEs, Piorino disse 
ter ficado sensibilizado 
com os pedidos e soli-
citações destas pessoas. 
Por mais de 1 hora, o 
vereador ouviu atenta-
mente as necessidades 
destas pessoas que têm 
uma força especial para 
viver e querem contribuir 
para melhorar as condi-
ções de acessibilidade 
em Pindamonhangaba. 
“Agradeço o convite feito 
pelo amigo “Zé Aurélio” 
e aproveito para parabe-
nizá-lo por mais este ato 
de grandeza. Trata-se de 
uma pessoa especial para 
nossa cidade, da qual te-
nho um carinho especial”, 
afirmou o vereador.
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Ferroviária recebe 
Selp para decidir 
Sub 13 na quinta-feira

Grêmio União conquista título

Marcos Vinício cuba
A equipe Sub 17 de bas-

quete masculino de Pinda-
monhangaba ficou com o 
vice-campeonato na Liga 
Paulista. A decisão ocorreu 
no ginásio do Centro Espor-
tivo João Carlos de Olivei-
ra, “João do Pulo”, na tarde 
de domingo (15). A torcida 
compareceu para vibrar pe-
los representantes da cidade, 

que lutaram até o fim da par-
tida.

Os pindenses enfrenta-
ram Mangalo, de São Paulo, 
que armou um esquema táti-
co para neutralizar o ataque 
dos jogadores da “Princesa 
do Norte”. O número 16 do 
time paulista fez várias 
cestas de três pontos.

No primeiro período 
Pinda fechou o placar com 

leve vantagem, o adversá-
rio pressionou e foi mais 
certeiro nos lances de três 
pontos nos arremessos li-
vres, revertendo a vanta-
gem, e se menteve à frente 
e conquistou o título.

Os jogadores de Pin-
damonhangaba agradece-
ram o carinho e apoio da 
comissão técnica, que se 
dedicou inteiramente para 

que eles pudessem che-
gar à final com excelentes 
atuações.

O ala pindense João 
Pedro Alves da Silva agra-
deceu à torcida pelo apoio 
e comentou que, infeliz-
mente, o nervosismo atra-
palhou a equipe, mas que 
todos fizeram o melhor até 
o fim da partida, com muita 
garra e dedicação.

A equipe do Grêmio 
União/Crianças Primeiros 
Passos conquistou o título 
do Sub 10 do Jacap 2013 ao 
vencer o Clube Comercial 
de Lorena por 2 x 1. Além 
do troféu também trouxe 

para a casa as honrarias de 
goleiro menos vazado e de 
artilheiro da categoria.

O responsável pelo pro-
jeto, Admauro de Sou-
za Nunes, parabeniza os 
atletas pela conquista e 

também os jogadores das 
demais categorias pelos re-
sultados obtidos nas com-
petições em 2013.

O Grêmio União/Crian-
ças Primeiros Passos é 
também um projeto apro-

vado pelo Governo do Esta-
do, programa de incentivo 
ao esporte, que conta com o 
apoio da Gerdau e da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer.

Pinda fica com o vice no basquete

Marcos Vinício cuba
A Liga Pindamonhanga-

bense de Futebol de Salão 
convida a população para 
conferir a final da categoria 
Sub 13, no ginásio da Asso-
ciação Atlética Ferroviária, 
nesta quinta-feira (19), às 21 
horas. O primeiro jogo será 
às 20 horas, com a disputa do 
3º lugar.

As equipes que garanti-
ram a vaga na final foram 
Ferroviária e Selp. A semifi-
nal ocorreu entre Ferroviária 

e Projeto Viva, resultado de 
3 x 1 para o Alviverde. Selp 
encarou Agenor, placar 2 x 1. 
O campeonato teve início dia 
23 de outubro e os organiza-
dores agradecem aos partici-
pantes.

O presidente da Liga, Be-
nedito José Coelho – “Pin-
tado”, parabeniza os atletas 
pela disciplina e acrescenta 
que os campeonatos das ca-
tegorias menores são essen-
ciais, pois servem para reve-
lar talentos.

O Etna conquistou no sábado 
(14), o campeonato Sub 15, após 
bater a Ferroviária por 2 a 0, 
no Bosque. Os gols foram mar-
cados pelo atacante Matheus 
“Pardal”, artilheiro da competi-
ção. Após a partida, o técnico 
Ditinho dedicou o título a todas 
as pessoas que atuam no clube. 
O Etna ainda contou com João 
Vitor, goleiro menos vazado (14 
gols sofridos).

Pardal marca os dois 
gols do título do 
Sub 15 para o Etna

Bela Vista goleia e conquista bicampeonato
Favorito ao título, o Bela 

Vista não decepcionou os 
seus torcedores no domingo 
(15),  no Vila Verde, pelo 
Campeonato 35.

O técnico Claudião ar-
mou a equipe no 4 – 1 – 5, 
esquema ofensivo e que mais 
uma vez funcionou, pois os 
zagueiros do alviverde do 
Boa Vista não conseguiram 
anular as constantes inves-
tidas dos atacantes adversá-
rios.

O entrosamento e a velo-
cidade de Luciano Henrique, 
Jamur, Adriano, Gilsinho 
Célio e Cia. foram determi-

nantes na construção do 
placar: 5 a 2 para o trico-
lor da zona leste, que po-
deria ter sido maior, pois 
o arqueiro Mauro fez de-
fesas difíceis.

“Agradeço a família Bela 
Vista por tudo que fez neste 
campeonato. Somos unidos, 
e temos um clima muito bom 
no vestiário, sempre com 
brincadeiras, companheiris-
mo e respeito. Jogamos com 
apenas um volante, priorizei 
o ataque e a velocidade, e o 
resultado deste trabalho está 
ai, fomos bicampeões com 
méritos”, disse Claudião.

Luciano Henrique faz o “hat-trick” com direito a gol de letra

Bem distribuído em cam-
po, o Bela Vista dominou as 
ações nos primeiros minu-
tos, mas a Ferroviária, logo 
aos 5 minutos, assustou os 
torcedores do tricolor, Gati-
nho bem posicionado na área 
acertou um chute, que bateu 
no travessão, depois o golei-
ro Marcelo conseguiu des-
viar para escanteio.

O jogo seguiu e aos 15 

minutos, Célio fez boa jo-
gada pela esquerda e cruzou 
rasteiro, Jamur não desper-
diçou e fez 1 a 0. Com mais 
“pegada” no meio-campo, o 
Bela Vista sufocava, e aos 28 
minutos, Luciano Henrique 
deu um drible desconcer-
tante no zagueiro e soltou a 
“bomba” no ângulo e Mauro 
nada pôde fazer.

Desesperada, a Ferroviá-

ria chegava com perigo nas 
bolas aéreas. Aos 38 minu-
tos, Lelo, depois da falha dos 
zagueiros do tricolor, des-
perdiçou chance na frente do 
goleiro Marcelo, a bola pas-
sou raspando a trave.

Na etapa complementar, 
Luciano Henrique fez mais um. 
Ele chutou cruzado, de fora da 
área, e fez o segundo. Na saída 
de bola, a Ferrô diminuiu, Lelo 

aproveitou cruzamento e cabe-
ceou forte no canto.

Depois, aos 13 minutos, 
Gilsinho recebeu livre na 
área e fez o quarto gol do 
Bela Vista. Lelo ainda fez o 
segundo do alviverde aos 18 
minutos. No final do jogo, 
Célio cruzou rasteiro e Lu-
ciano Henrique fez “de letra” 
o terceiro dele. Final de jogo: 
Bela Vista 5 x 2 Ferroviária.

Israel Dias

 Marcos Vinício Cuba

Prazo de 
Pagamento

Banco Alfa
Caixa 

Econômica 
Federal

Banco 
Bradesco

Banco 
Santander

Paraná 
Banco

Banco do 
Brasil

12 meses 1,27% 1,54% 1,57% 1,69% 2,08% NÃO INFORMADO

24 meses 1,37% 1,54% 1,57% 1,69% 2,08% NÃO INFORMADO

36 meses 1,47% 1,54% 1,57% 1,69% 2,08% NÃO INFORMADO

48 meses 1,52% 1,54% 1,57% 1,69% 2,08% NÃO INFORMADO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito 

consignado em Folha de Pagamento dos servidores

Taxa Efetiva Mensal

Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452

Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931

Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800

Departamento de Recursos Humanos, 16 de dezembro de 2013.
Silvio Luis de Godoi

Diretor do Departamento de de Recursos Humanos

Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862

Ricardo Galeas Pereira

Artilheiro Pardal

Odirley (Ferrô) aplica 
“carrinho” por trás em 

Adriano, dentro da área, e 
árbitra não marca pênalti 

para Bela Vista

Luciano Henrique também usou bolas paradas

Atletas de Pinda comemoraram a conquista da segunda colocação no torneio organizado pela Liga Paulista


