Luiz Gustavo relata
carreira proﬁssional
O meia Luiz Gustavo concedeu uma entrevista exclusiva à Tribuna do Norte, na qual o volante titular da
Seleção Brasileira relata a sua carreira, desde os campos de Moreira César até os gramados europeus, onde
brilha na liga alemã.

Gil Arruda

Jogador promove partida
beneﬁcente no domingo
Pindamonhangaba recebe o jogo beneficente entre os amigos
de Luiz Gustavo e o campeão da Copa Guga, o Vila São José, no
domingo (29), às 9 horas, na Ferroviária. Para acompanhar a partida basta doar um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para instituições assistenciais.
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Prefeitura assina convênio para
aumentar segurança na cidade
André Nascimento

A implantação do programa
Atividade Delegada, no inicio de
2014, vai garantir mais segurança à população de Pindamonhangaba. Com o serviço, policiais militares poderão atuar
no patrulhamento do município
durante parte dos horários de
folga – garantindo assim ruas
mais seguras e maior combate
à criminalidade.
A assinatura do convênio
ocorreu na sede da Secretaria
de Segurança Pública do Estado, entre o prefeito de Pindamonhangaba e o secretário
adjunto da pasta.
PÁGINA 3

Curiosidades
e simpatias
para 2014
Prefeito de Pindamonhangaba e secretário estadual conversam sobre aumento da segurança pública e combate à criminalidade

Nosso Bairro
encerra ano com
ações no Castolira

Vila São José é campeã
Marcos Vinício Cuba
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SEXTA-FEIRA - 27/12
Parcialmente
nublado
19ºC
33ºC

SÁBADO - 28/12
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
31ºC

DOMINGO - 29/12
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA 20ºC
TEMP. MÁXIMA 30ºC
SEGUNDA-FEIRA - 30/12
Pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 20ºC
TEMP. MÁXIMA 29ºC
TERÇA-FEIRA - 31/12
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA 20ºC
TEMP. MÁXIMA 32ºC
QUARTA-FEIRA - 1º/1
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

21ºC
31ºC

QUINTA-FEIRA - 2/1
Pancadas de
chuva à tarde
TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

20ºC
30ºC
FONTE:CPTEC INPE

SEGUNDO CADERNO

Fim de ano
de diversão
e atenção

previsão do tempo

TEMP. MÍNIMA
TEMP. MÁXIMA

Nesta edição, a última de 2013,
a Tribuna traz um especial sobre
as superstições e simpatias para
começar bem o ano de 2014.

Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a Vila São José sagrou-se campeã da
Copa Guga ao bater, nos pênaltis, o Real Esperança, por 4 a 2. O técnico da Vila, Vicente,
agradeceu aos jogadores pelo empenho e ﬁcou emocionado com a conquista. Esportes 14

As pessoas que vão celebrar a
entrada do ano devem ficar atentas com uma série de detalhes
para evitar problemas de saúde,
como tomar cuidados com fogos
de artificio, barulho, maneirar na
ingestão de bebidas alcoólicas e
se hidratar bastante.
Outro ponto importante é para
quem vai viajar, que deve fazer
uma revisão no veículo, e se preparar para encarar as longas e
complicadas filas nas estradas,
principalmente para o litoral.
PÁGINA 5
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Editorial
Da redação...
Durante todo o ano, neste espaço, você, leitor,
encontrou textos embasados em dados cientíﬁcos,
estatísticos, com informações técnicas, sempre com
o objetivo de provocar a reﬂexão para contribuir na
formação de sua opinião.
Este último editorial pretende ser menos técnico
e, embalado pelo clima de festas de ﬁnal de ano,
ser mais humano, para celebrar a relação que é
cultivada com proﬁssionalismo, dedicação, comprometimento e responsabilidade pela Tribuna do Norte
com os leitores há 131 anos.
Neste ano, nossa equipe trabalhou com aﬁnco
na elaboração de 100 (cem) edições que, duas vezes por semana, eram aguardadas por milhares de
cidadãos e cidadãs a espera de informações sobre
o atendimento de saúde, a agenda cultural do ﬁnal
de semana, a página de História, as colunas ou daquela reportagem especial que teve como personagem um parente, conhecido ou vizinho.
As páginas sociais também ajudaram a estreitar
essa relação registrando a alegria da chegada do
bebê na família, do aniversário de 15 anos da sobrinha ou ﬁlha, ou mesmo demonstrando a felicidade
do casal na foto que eterniza a chuva de arroz na
porta da igreja.
Protagonistas e coadjuvantes do cenário do futebol de Pinda estamparam a TN este ano, em que a
equipe de reportagem esportiva adotou uma cobertura mais humanizada e por que não, mais literária,
com narrativas cheias de emoção. Cena comum
passou a ser o boleiro carregando a Tribuna para
baixo e para cima para mostrar para os amigos a
reportagem que elevou a sua atuação em campo.
Fatos que marcaram a história do Brasil e da
nossa cidade em 2013 estão guardados na memória nas páginas da TN, como a visita do Papa Francisco, que esteve no Rio de Janeiro e Aparecida,
carregando centenas de jovens católicos daqui para
estas duas cidades.
No mundo dos negócios, a chegada do primeiro shopping é fato histórico devidamente anotado
e ilustrado na nossa edição de 22 de novembro.
Transformações sociais não passaram despercebidas de nossa atenta equipe, que acompanhou e
mostrou a alegria do primeiro casal homossexual a
se casar de papel passado em nossa cidade.
A você, que assiduamente acompanhou nossas edições ou mesmo que fez parte das matérias
que nos ajudaram a levar informação e formação
para nossa comunidade, nosso muito obrigado e o
compromisso que, em 2014, voltaremos cheios de
ânimo e com o olhar apurado. E, claro, esperando
poder levar cada dia mais boas notícias!

Datas Comemorativas
VEJA AS DATAS QUE SE COMEMORAM HOJE,
27 DE DEZEMBRO, E NOS PRÓXIMOS DIAS
27/12 - Dia de São João (Filho de Zebedeu e irmão
de São Tiago o Maior, foi discípulo de São João Batista).
28/12 - Dia do Salva-Vidas, Dia dos Santos Inocentes, Dia da Marinha Mercante.
29/12 - Dia de São Tomás, Dia Internacional da Biodiversidade.
30/12 - Dia de São Sabino, Dia de Santo Eugênio.
31/12 - Dia da Esperança e das devoluções, Dia de
Santa Melânia, Dia de São Silvestre.
1º/1 - Dia da Confraternização Universal, Dia de Maria Santa, Dia Mundial da Paz, Dia do Município, Dia
Mundial do MicroCrédito (ONU).
1º/1 - Dia de São Basílio Magno, Dia da Nossa Senhora dos Navegantes.
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Serviço de Utilidade Pública
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa os locais que
manterão o atendimento durante
o feriado e os que retornarão as
atividades após o feriado de Confraternização Universal (1º de janeiro). O prédio do Executivo e a Subprefeitura de Moreira César irão
encerrar o expediente nesta sexta-feira (27), às 17 horas, e retorna no

dia 2 de janeiro, às 8 horas.
A farmácia do CEM - Centro
de Especialidades Médicas - encerra as atividades nesta sexta-feira (27), às 19 horas. As pessoas que utilizam medicamentos
controlados deverão fazer a retirada até esta data. Nos dias 28,
29, 30 e 31 funcionará das 8 às
12 horas com a distribuição de

medicamentos de atenção básica; o local estará fechado no dia
1º. A partir do dia 2 o setor funcionará no horário regular.
O cidadão que utiliza a sala
de procedimentos do CEM será
atendido também durante o período de recesso das 8 às 12
horas.
De acordo com as informa-

ções fornecidas pelo diretor de
Saúde de Moreira César, o Cisas
estará aberto nos dias 28, 29, 30,
31 e 1º para curativos e distribuição de medicamentos de atenção
básica.
A Coleta Seletiva de materiais
recicláveis e a de lixos orgânicos
está suspensa apenas no dia 1º
de janeiro.

O que abre e o que fecha
no feriado de Ano Novo
Bancos – De acordo
com a Febraban - Federação Nacional dos Bancos,
os bancos não funcionam
durante os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O
funcionamento será retomado no dia 2. Durante os
dias em que as agências
estiverem fechadas, os
clientes poderão utilizar
os canais alternativos de
atendimento para realizar operações bancárias,
como caixas eletrônicos,
Internet Banking, Mobile
Banking, banco por telefone e correspondentes
(casas lotéricas, agências
dos Correios, redes de su-

permercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados).
As contas de consumo
(água, luz, telefone e TV por
assinatura, por exemplo) e os
carnês que vencerem nessas
datas poderão ser pagas no
próximo dia útil (2 de janeiro),
sem a incidência de multa. Os
tributos, normalmente, já estão
com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais,
estaduais e municipais).
EDP Bandeirante –
No dia 31, o atendimento será
realizado até ao meio-dia. As
atividades voltam ao normal no
dia 2 de janeiro, em seu horário

normal.
A EDP Bandeirante
mantém o atendimento pela Agência Virtual
www.edpbandeirante.
com.br e por meio da
Central de Atendimento
ao Cliente no 0800 721
0123, 24 horas e com ligação gratuita.
Sabesp
Central de Atendimento - telefone
0800-055-0195: atende
24 horas, durante o feriado, às emergências
nas cidades do Vale do
Paraíba atendidas pela
Sabesp e nos demais

municípios operados pela companhia fora da Região Metropolitana
de São Paulo. Ligação gratuita.
Agências comerciais: Nos dias
30, 31/12 e 1º/1/2014, não haverá
expediente. No dia 2/1, a agência
do Poupatempo, em São José dos
Campos, reabre às 10 horas e as
demais, às 13 horas.
Correios - Agências do centro e da rua Campos Sales abrem
dia 31 até o meio-dia. O funcionamento volta ao normal no dia 2.

Welcome 2014 vai agitar o Paineiras com Festa do Branco
Divulgação

Os ingressos para o Welcome
2014, o primeiro grande evento
do próximo ano programado para
o Paineiras Country Club, já estão
à venda na secretaria do clube, no
restaurante Minuano e na Santo
Pani. A Festa do Branco terá muitas atrações e promete agitar os
sócios e frequentadores do clube,
já que terá várias atrações, com
destaque para a Banda Turnê com
a presença da cantora Luana Camarah, sucesso no The Voice Brasil, a bateria e a velha guarda da
Mocidade Independente de Padre
Miguel, do Rio de Janeiro.
Segundo o presidente Felipe
Pombo, esse será o primeiro de
uma série de grandes eventos programados pela diretoria do Paineiras para 2014.

Vendas de Natal
As vendas de Natal cresceram
2,7% em todo o país na semana
de 18 a 24 de dezembro, na comparação com o mesmo período
de 2012. Segundo os dados do
Serasa, o crescimento foi o menor
desde 2003, quando a empresa de
consultoria começou a fazer o levantamento.
O encarecimento do crédito,
determinado pelas sucessivas
altas nas taxas de juros, proporcionou um crescimento mais fraco

Divulgação

das vendas de Natal neste ano. O
elevado nível de endividamento e
a diminuição da conﬁança dos consumidores neste ﬁnal de ano também contribuíram para o resultado.

Tabela do IR em defasagem
A defasagem entre a tabela do
IRPF - Imposto de Renda Pessoa
Física e a inﬂação deve fechar em
60% este ano, segundo estimativa
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (Sindiﬁsco Nacional). O valor
é próximo ao percentual estipulado
pela entidade em agosto passado
para a Agência Brasil (62%). De
acordo com o diretor de Estudos
Técnicos da entidade, Luiz Antonio

Benedito, o número pode variar
dependendo do índice usado para
o cálculo.
O Sindifisco Nacional apoia
uma campanha para mobilizar a
população para a necessidade
de correção da tabela. A campanha Imposto Justo, lançada
em maio, pretende convencer os
congressistas a reduzir as injustiças fiscais provocadas pela não
correção.

Real Esperança e Sapopemba fazem jogo beneﬁcente
Os times do Real Esperança e do Sapopemba promovem uma partida beneﬁcente na terça-feira (31), no campo do Azeredo, às
10 horas. Cada atleta levará um quilo de alimento e os clubes pedem para que os torcedores também colaborem. Os donativos serão
encaminhados para famílias do próprio bairro.
Amistoso - No primeiro tempo os times se enfrentam. Na etapa complementar, haverá um misto entre as duas equipes.
Divulgação

Divulgação
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Atividade Delegada será implantada em Pinda
Cintia Camargo
Pindamonhangaba terá,
no início de 2014, a implantação da Atividade Delegada. A formalização deste
convênio entre a Prefeitura e
o Governo do Estado de São
Paulo aconteceu na sede da
Secretaria de Segurança Pública, em São Paulo, quando
o prefeito de Pindamonhangaba assinou o termo com
o secretário adjunto, Carlos
Alberto Estracini.
Esta parceria permite que
policiais militares auxiliem o
município no patrulhamento
em suas horas de folga. Pindamonhangaba é a terceira
cidade, no Vale do Paraíba,
a firmar esse convênio, além
de Taubaté e São José dos
Campos.
O projeto estima que em
Pindamonhangaba sejam em-pregados inicialmente 10
policiais no programa, número que deverá aumentar
gradativamente. Para o comandante da Polícia Militar na cidade, capitão Paulo

André Nascimento

Henrique Lourusso Cavalheiro, a implantação da atividade delegada deverá – a
exemplo de outras cidades
– reduzir significativamente
os crimes de furtos e roubos.
“Todo o trabalho depende de
um planejamento conjunto
entre a Prefeitura e a Polícia
Militar, buscando minimizar
os problemas na cidade”,
afirmou o capitão.
Segundo o prefeito de
Pindamonhangaba, a atividade delegada faz parte de
um plano de políticas públicas de segurança na cidade.
“Ao longo da administração, pretendemos desenvolver inúmeras ações que
colaborem para a garantia
da segurança da população
e esse convênio faz parte
deste plano”, afirmou o prefeito.
O governador do Estado de São Paulo também
declarou que com a iniciativa, o policial ganha e a
população também ganha.
“As ações de segurança são

Prefeitura de Pindamonhangaba e Secretaria de Segurança Pública assinaram convênio para o programa

complexas e por isso é preciso uma integração entre o
Governo Estadual e a Prefeitura”, disse.

Atividade Delegada
Implantada pioneiramente
na cidade de São Paulo, em
2009, a Atividade Delegada já

“Vitrine Social” encerra
atividades e impulsiona
venda de artesanatos
Daniela gonçalVeS

Após mais de um mês
em funcionamento, o
projeto “Vitrine Social”
arrecadou um total de R$
30 mil durante o período
em que funcionou no
Shopping Pátio Pinda,
em uma loja cedida pelo
shopping.
O “Vitrine Social” é uma
parceria entre a Prefeitura
de Pindamonhangaba
e a administração do
shopping, onde 13
entidades e projetos sociais
da cidade expuseram e
comercializaram seus
produtos.
Para a voluntária
da Casa da Amizade,
Elza Aneas Rodrigues,
a iniciativa foi muito
proveitosa. “Parabenizo
a Prefeitura por este
incentivo e agradeço a
todos que de alguma forma

até oito horas por dia, 12 dias
por mês. Atualmente, cerca de
4 mil PMs fazem parte da Atividade Delegada no Estado.

Divulgação

colaboraram com todas
as entidades e projetos
sociais. E também àqueles
que trabalham com amor e
prazer por nossa cidade”,
completou a voluntária.
A Prefeitura de
Pindamonhangaba
informou que pretende
dar continuidade à ação
em datas comemorativas,
com o objetivo de valorizar
o trabalho das entidades
locais.
Participaram da
primeira edição do projeto
“Vitrine Social”: Oficina
Santa Rita, Apae, Casa da
Amizade, IA3, SOS, e os
projetos sociais – Nosso
Bairro, Mãos e Linhas,
Mãos amigas, Cerâmica,
Mulheres de Fibras e
Bordadeiras do Araretama.
A loja social fecha suas
portas na segunda-feira
(30).
Divulgação

Projeto fica no Shopping até início da semana

é desenvolvida em outras cidades do Estado de São Paulo.
Os policiais que participam
do programa podem trabalhar

Parque infantil no Centro Comunitário Vila Prado

Divulgação

Obra de galeria no Parque das Palmeiras

Departamento de Obras lista
principais ações de 2013
maria FernanDa munhoz
Ao longo de 2013, a Secretaria de
Obras da Prefeitura realizou diversas
ações na cidade. O Departamento de
Obras destaca, entre as realizações, a
construção de galerias em pontos que
causavam transtornos para a população,
como: Vila Cuia, Carangola, avenida
projetada do Socorro, Goiabal, Vila São
Paulo, Parque das Palmeiras e Queiroz,
que está sendo realizada atualmente. A
intenção é iniciar a galeria na Água Preta ainda neste ano.
O Departamento de Obras é formado pelas equipes de Elétrica, Obras 1
(obras civis, carpintaria, pintura, serralheria e marcenaria); Obras 2 (galeria,
guias e sarjetas) e Usina de Asfalto (responsável pelas obras de tapa buraco,

lombada e recapeamento). Neste ano,
foram realizadas ações como reforma
dos centros comunitários Bela Vista,
Vila Prado e Oliveiras, pintura nos bairros do Parque das Palmeiras e Alto Cardoso, entre outras.
Também foram realizados a manutenção de prédios públicos, reforma na
escola municipal Manoel César Ribeiro (Crispim), na creche Francisco Lessa Júnior (Cidade Jardim), pintura em
diversas outras unidades escolares, no
Bela Vista, Delta, Castolira, Cidade Jardim, Campinas, reforma do PSF Cruz
Grande, além de manutenção nas praças
e pintura no centro de saúde.
Outras obras realizadas: construção
da fossa, almoxarifado e reforma no
Viveiro Municipal, reforma do piso da

ponte próxima ao Ribeirão Grande, pintura do Corpo de Bombeiros, adaptação
na sala da Justiça do Trabalho, reforma
do piso do pedágio, calçada da praça São
Benedito, execução de ponte de pedestre
no bairro Campininha, fechamento de
quadras com cerca tipo alambrado, revitalização e galeria da Bica da Galega,
reforma e pintura de vários parquinhos,
pintura do PSF Araretama, construção de
abrigo em várias escolas municipais.
Para 2014, entre os projetos estão a
construção de galerias na avenida Antônio Pinheiro Júnior, Andrade, Parque da
Cidade, rua General Júlio Salgado (centro) – para resolver o problema de enchentes na rua Eloy Chaves – e drenagem na região da rua dos Bentos, além
da ponte do Monjolinho.

Castolira tem a última edição de 2013 do ‘Nosso Bairro’
Cintia Camargo
Completando mais de 20 mil
pessoas atendidas por todas as atividades do Nosso Bairro, o Castolira
recebeu inúmeras atividades no último final semana, durante o encerramento do projeto em 2013.
Enquanto a Banda Gold se
apresentava, os moradores do
bairro puderam fazer aferição de
pressão e diabetes pela equipe de
saúde. Houve ainda cadastramento
para as casas populares, atividades
esportivas e recreativas, brinquedoteca e exposição dos trabalhos
dos alunos que participaram das
oficinas de artesanato, como crochê, pintura em tela e mosaico,
entre outras.
O MC Nathan e o cover-mirim
Pepê Jackson se apresentaram para
o público presente e todos os alu-

Cintia Camargo

Apresentação dos alunos da oficina de capoeira

nos que participaram das oficinas receberam certificados de
conclusão.

“Nosso Bairro”
Através deste projeto, a Prefeitura de Pindamonhangaba

pretende qualificar as comunidades atendidas com oficinas
básicas de artesanato e oficinas
de lazer, dando oportunidade
de conhecimento rápido e lucrativo.
Para o prefeito de Pindamonhangaba, o projeto é uma
oportunidade de integrar e envolver a comunidade local, e
ainda aumentar a renda familiar através da participação nas
mais de 20 oficinas. Segundo
informações do Departamento
de Turismo, da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo,
durante o projeto também é
dada a oportunidade da comunidade ter um local de interação, terapia e relacionamento
com outras pessoas do mesmo
bairro e bairros vizinhos.

Cintia Camargo

Alunas dançaram ao som da música
“Aquarela”, de Toquinho
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Sociais
Arquivo pessoal

Bodas de Lã
Felicidade ao
casal Marcos
e Vanessa, que
comemora 7
anos de casados
no dia 29 de
dezembro. Eles
recebem o abraço
dos familiares e
amigos.
Arquivo pessoal

Bodas de Ouro

O Casal Fernando e Terezinha comemorou 50 anos de
casamento em uma cerimônia reservada a familiares e
amigos, realizada no domingo (22), na igreja Sagrados
Corações (Capela de São José Operário).
Arquivo pessoal

Aniversário

Aniversário

Parabéns para a aniversariante do dia 27 de dezembro,
Tassia Anne de Oliveira Bueno Nerosi, que recebe os
parabéns do marido David Nerosi, dos filhos Miguel e
Heitor Nerosi e de todos os seus amigos e familiares.

Arquivo pessoal

Comemorou aniversário
dia 24 de dezembro, o
conhecido Robertinho,
funcionário da Ferroviária,
recebendo cumprimentos
dos companheiros de
trabalho, amigos e
familiares.
Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Feliz
aniversário

Tudo de
ótimo para a
aniversariante
do dia 31 de
dezembro,
Paula Rodrigues,
que recebe
o abraço dos
familiares e
amigos.

Parabéns

Arquivo pessoal

Aniversário
Muita saúde e
felicidade para
Ezequiel Tomé Braça,
que comemorou
aniversário dia 22 de
dezembro. Ele recebe
o carinho de familiares
e amigos.

Felicidade para Glauce
Barbosa de Paula, que
comemora aniversário
no dia 30 de dezembro,
recebendo o abraço do filho
Daniel, o carinho do marido,
demais familiares e amigos.

aniversariante do dia 29 de dezembro.
Recebe os cumprimentos dos familiares e
amigos do jornal Tribuna do Norte.

Arquivo pessoal

Feliz
aniversário

Para Paulo Donizeti,
que faz aniversário
dia 2 de janeiro. Ele
recebe os parabéns
da esposa Vera Lúcia
e dos filhos Ricardo,
Lucilene, Michele,
Paulo Sérgio e de
toda a família.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Comemorando
Aniversário

Arquivo pessoal

Tudo de ótimo

Tudo de bom para a
aniversariante do dia 26
de dezembro, Márcia
Esteves, na foto com
seu marido Danilo. Ela
recebe os cumprimentos
dos familiares e amigos.

Muita felicidade

Parabéns - Para Eliani Fernandes,

Felicidade
Tudo de bom para Lúcia
Claudina, que comemorou
aniversário no dia 26 de
dezembro. Seus familiares
e amigos lhe desejam
felicidade.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns para Nathaly Cristina, que comemorou
aniversário no dia 23 de dezembro, recebendo o carinho
do marido Rodrigo, da filha Giovana, demais familiares e
amigos.

Muita felicidade para
Solange França, que
comemorou aniversário
no dia 20 de dezembro.
Recebeu abraços dos
familiares e amigos.
Parabéns!
Arquivo pessoal

Assoprando
velinhas
Felicidade para Jéssica
Alves, que comemorou
aniversário no dia 26 de
dezembro, recebendo o
abraço dos familiares e
amigos.

Arquivo pessoal

Tudo de bom
Aniversário
Felicidade a Márcia
Zymberknopf, que
comemorou aniversário
no dia 23 de dezembro.
Recebeu abraços dos
familiares e amigos.

Muita felicidade
para Patricia
Ribeiro Filardo,
que comemorou
aniversário no dia
23 de dezembro.
Recebeu abraços
do marido Walter,
demais familiares e
amigos. Parabéns!
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Estradas voltam a ficar
movimentadas para o Ano Novo
A partir desta sexta-feira
(27), a previsão é de aumento no tráfego de veículos nas
estradas que cortam o Vale
do Paraíba e o Litoral Norte.
Apesar de muitos turistas
terem permanecido em seus
destinos, principalmente litorâneos, entre o prolongamento de Natal e Ano Novo,
o fluxo de veículos deve ficar
mais carregado a partir desta
quinta-feira, e que pode durar até o dia 31.
Para facilitar o tráfego e
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a viagem dos motoristas, as
obras do último trecho da rodovia dos Tamoios, dos kms
26 ao 28, que estão em conclusão, foram interrompidas
durante as festas de final de
ano. A previsão é que sejam
retomadas no dia 6 de janeiro
e concluídas no dia 15 do mesmo mês. Baseando-se no ano
anterior, a estimativa do DERDepartamento de Estradas e
Rodagem prevê que a via receba cerca de 273 mil veículos
durante todo o feriado.

Oswaldo Cruz
A expectativa de veículos na rodovia Oswaldo Cruz
(SP-125), que liga Taubaté a Ubatuba, é de 86.798 veículos durante o mesmo período. O DER estima que
o movimento sentido litoral seja de 55.064 veículos e
31.734 no sentido contrário (planalto).
Rodovia Oswaldo Cruz - que liga Taubaté a Ubatuba - terá lentidão em todos os dias do feriado

Rodovia Presidente Dutra

Alternativa

A concessionária que administra a via Dutra realiza, a partir desta sexta-feira
(27), uma operação especial
de orientação e atendimento
aos motoristas e passageiros
que utilizarão a rodovia durante o feriado do Ano Novo.
A CCR Nova Dutra prevê tráfego intenso no trecho
paulista da rodovia entre 16 e
20 horas de sexta-feira (27) e

Uma iniciativa do Conseg
- Conselho Comunitário de
Segurança de Taubaté pode
ser uma alternativa para evitar
o tráfego intenso de veículos.
No último dia 22, o grupo
deu início ao projeto “Ro-

entre 8 às 12 horas do sábado
(28), na saída para o feriado de
Réveillon e no retorno para a
capital paulista, na quarta-feira (1º/1), das 16 às 20 horas.
No trecho fluminense, a previsão é de tráfego intenso entre
16 e 20 horas de sexta-feira
(27) e entre 7 e 13 horas do sábado (28), e no retorno para o
Rio de Janeiro, na quarta-feira
(1º/1), das 16 às 20 horas.
Divulgação

dízio Solidário, Amigos do
Trânsito” a fim de implementar uma espécie de revezamento voluntário do uso
da rodovia Oswaldo Cruz
(SP-99) aos domingos e finais de feriados no verão.

DICAS PARA UmA vIAgEm TRAnqUIlA
Para quem deseja evitar o trânsito carregado, uma
opção é não viajar durante os horários de pico. Confira:
HORÁRIOS DE PICO
Tamoios - Sentido Litoral Norte
Dia 27 (sexta-feira): entre 5 e 24 horas
Dia 28 (sábado): entre 0 e 22 horas
Dia 29 (domingo): entre 7 e 12 horas
Dia 30 (segunda-feira): entre 7 e 11 horas
Dia 31 (terça-feira): entre 21 e 0 horas
Dia 2 de janeiro (quinta-feira) entre 9 e 15 horas
Retorno
Dia 1° - entre 2 e 24 horas
Dia 2 - entre 0 e 24 horas

Dutra terá movimento acima da média

Oswaldo Cruz e Mogi-Bertioga
Dia 27 - entre 18 e 24 horas
Dia 28 - entre 8 às 14 horas
Dia 31 - entre 16 às 24 horas
Retorno
Dia 1º - entre 8 e 2 horas (do dia 2)
Dia 5 - entre 8 e 24 horas

Falta de calibragem prejudica
pneus e aumenta consumo
Nesta época do
ano, muitas famílias
aproveitam as festas
para viajar. Mas alguns
cuidados com o carro
antes de pegar a estrada
são fundamentais para
garantir a segurança da
família e a saúde do seu
bolso.
Uma pesquisa realizada por uma fabricante
de pneus, em sete países da América Latina,
revelou que um a cada
sete motoristas rodam
com os pneus abaixo do

limite de segurança.
De acordo com os
especialistas no assunto,
um pneu mal calibrado
pode perder até 30%
da sua vida útil, gerando gasto exagerado da
banda de rodagem, de
suas paredes laterais e
ainda eleva o consumo
de combustível.
O ideal é conferir a
calibragem a cada 15
dias. A calibragem pode
ser realizada gratuitamente em postos de
combustíveis.
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Cuidados básicos evitam transtornos na viagem

Para incentivar que os
motoristas sejam adeptos do
rodízio voluntário, foram
confeccionados 20 mil panfletos, custeados em parceria com a iniciativa privada,
para serem distribuídos nas
praias, restaurantes e pontos
turísticos.

Como funciona: os veículos cujas placas terminam
em 1, 2, 3, 4 e 5, no retorno
do litoral, passariam pela rodovia das 14 às 19 horas. Já
os veículos com placas encerrando em 6, 7, 8, 9 e zero
optariam pelas viagens das
19 horas à meia-noite.

Hidratação é fundamental
durante as festividades
Marcos Vinício cuba

As festividades de final
de ano são excelentes para
reunir a família, encontrar
os amigos e consumir produtos específicos da época.
Uma bebida que muitas
pessoas se esquecem durante o réveillon, embora
seja essencial à vida, é a
água. O consumo da substância H2O é fundamental
para o bom funcionamento
do organismo. Seja antes,
durante e depois das festividades.
O corpo humano precisa
de uma série de nutrientes
para que o organismo funcione de maneira adequada
e quando não se consome
água regularmente o indivíduo pode comprometer
alguns órgãos, os rins por
exemplo.
De acordo com a nutricionista Lucia de Fátima Vieira da Silva a água
hidrata e ajuda no funcionamento do organismo
e os exageros são muito
prejudiciais. Ela afirma que
as bebidas, por exemplo,
contém muito sódio e se a
pessoa ficar somente fazendo uso destes produtos
e não tomar água, os rins
poderão ser comprometidos
e futuramente há necessidade deste indivíduo fazer
hemodiálise.
A nutricionista alerta
que além de tomar água
é preciso ingerir muitas
frutas, verduras e legu-

mes, pois estes alimentos
contêm fibras e são importantes para o organismo,
e sempre que comer estes
alimentos ingerir água. A
profissional recomenda que
as famílias coloquem no
cardápio das festividades
frutas, verduras e legumes.
O corpo humano é constituído em sua maioria de
água, mas, a eliminamos
naturalmente na respiração, no suor e na urina,
por isto, é primordial tomar
água, pois ela também
transporta e garante a absorção de nutrientes, além
disso, regula a temperatura corporal e auxilia na
digestão.
Lucia enfatiza que o
Ministério da Saúde recomenda consumir entre 6 e
8 copos de água por dia.
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Água hidrata o corpo

Barulho excessivo nas festas de fim de ano pode afetar audição
Nas festas de final de ano são comuns os fogos de artifício, buzinas
e carros de som com altos volumes
- além do som alto dentro das casas,
apartamentos, restaurantes - tudo
para celebrar a entrada do novo ano
com muita alegria. Mas todo esse
barulho pode prejudicar a audição,
se as pessoas estiverem próximas
à fonte do ruído. “Ficar longe dos
fogos de artifício, carros de som e
caixas de som nas festas pode evitar
que a audição sofra algum dano. Esses equipamentos têm uma potência
alta, que permite ouvi-los a uma
grande distância. Então, o melhor

é manter-se um pouco mais afastado”, aconselha a fonoaudióloga
Isabela Gomes, da Telex Soluções
Auditivas.
De acordo com a SBORL - Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, a exposição a sons intensos
é a segunda causa mais comum de
deficiência auditiva. O excesso de
barulho, ao longo do tempo, pode
levar à surdez. “A exposição de pelo
menos meia hora por dia em lugares
muito barulhentos – não significando somente lugares fechados, mas
também nas ruas, em trios elétricos,
festas e micaretas – pode contribuir

para a perda auditiva gradual, pois
os ruídos elevados são capazes de
afetar diretamente a audição”, lembra a fonoaudióloga.
Além de danos à audição, ansiedade, alterações de humor, irritabilidade e hipertensão arterial
também são consequências de um
longo tempo de exposição ao som
alto. De acordo com a especialista, ruídos acima de 85 decibéis
já são prejudiciais. Quanto mais
repetitivo ou mais alto for o barulho, maior será o dano às células ciliadas da cóclea (órgão responsável pela audição sensorial).

“Um ruído próximo a 85 decibéis
equivale a um grito”, compara
Isabela Gomes. Ao longo do tempo, o indivíduo percebe que está
perdendo a audição - e esse tempo pode ser aos 35, 40, 50 ou 60
anos, de acordo com a predisposição do indivíduo e a exposição a
esses ruídos.
Em shows, boates e baladas, a
música alta atinge normalmente
mais de 100 decibéis, o que é muito
prejudicial aos ouvidos. Segundo o
England’s Royal National Institute
of Deaf, três em cada quatro frequentadores assíduos de boates e

danceterias estão sujeitos e desenvolver surdez precoce.
Muitas pessoas já podem ter
alguma alteração na audição e não
perceber de imediato o problema.
Por isso, Isabela Gomes aconselha a
consulta a um médico otorrinolaringologista uma vez ao ano; e nos casos de surdez genética, é essencial
fazer logo o diagnóstico. “O mais
importante é procurar um otorrinolaringologista para avaliar se há
alguma perda ou complicação. Em
muitos casos, o uso do aparelho auditivo resolve o problema”, conclui
Isabela Gomes.

6 Cultura & lazer
Mais de 3.500 pessoas conheceram
Pindamonhangaba em 2013
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Maria Fernanda Munhoz
O City Tour Histórico
Cultural, realizado pelo Departamento de Turismo da
Prefeitura, levou mais de
2500 pessoas a conhecer
um pouco da história e dos
locais turísticos de Pindamonhangaba durante 2013.
Incluindo mais de 900 que
participaram, neste final de
ano, do roteiro especial de
natal, em que, além de fazer
o city tour, passou pela exposição de presépios do museu e projeto Vitrine Social,
no Shopping Pátio Pinda.
Por esse e por outros motivos, 2013, segundo avaliação da diretora de Turismo,
foi um ano positivo. Além
da realização do City Tour,
Pinda participa do Circuito
Mantiqueira ao lado de outras seis cidades que, juntas,
visam desenvolver o turismo
da região. Dessa forma, reuniões foram realizadas durante o ano e houve a participação em feiras – que atraem
visitantes para a cidade.
Outras realizações do
Turismo neste ano foram os
eventos em parceria com outras secretarias da Prefeitura,
como o carnaval, que teve
inovações, desde a localização do palco, estruturas
e mudança da matinê. Para
2014, a intenção é incrementar ainda mais a programação.
A diretora destaca, ainda,
o resgate do Festival da Primavera, realizado no Núcleo
Turístico Ribeirão Grande,
reunindo empresários de
gastronomia do bairro em

Arquivo Departamento de Turismo da Prefeitura

Folclore

Pinda terá encontro
de grupos folclóricos
Pindamonhangaba recebe, no dia 5 de janeiro, domingo, às 9 horas,
o tradicional encontro
de grupos folclóricos. O
evento está sendo organizado pelo Departamento
de Cultura da Prefeitura e

será na praça Monsenhor
Marcondes, com entrada
gratuita. Toda a população está convidada a
prestigiar a apresentação
de grupos de congada,
moçambique e Folia de
Reis da cidade e região.
Arquivo TN

Festival da Primavera, realizado no Ribeirão Grande, atraiu muitos visitantes
Arquivo Departamento de Turismo da Prefeitura

O carnaval foi um dos grandes sucessos de 2013

um mesmo local, oferecendo
grande estrutura e uma programação cultural agradável.
Ela lembra também da
reativação do Comtur - Conselho Municipal de Turismo,
das cinco edições do projeto
Nosso Bairro e da participação do Centro de Informações Turísticas em diversos
eventos da cidade.

Ainda neste ano, estão
em andamento repasses de
verbas do Ministério do Turismo para infraestrutura turística, reforma do piso da
praça Monsenhor Marcondes, e projeto de sinalização
turística na cidade.
Para 2014, o Turismo tem diversos projetos, como: concretizar o

Comtur, reativar o Núcleo
Turístico do Piracuama,
formatar novos roteiros
turísticos, como o roteiro histórico da região de
Moreira César, ampliar o
projeto Nosso Bairro para
os centros comunitários,
participação em feiras, novos projetos para captação
de recursos do Governo do
Estado, realizar o inventário turístico da cidade, participar de ações do Sebrae
em conjunto com o Circuito Mantiqueira e ampliar
o atendimento do projeto
Conheça Pindamonhangaba, com novos roteiros.
O Departamento de Turismo integra a Secretaria
de Educação, Cultura e Turismo da Prefeitura.

Arquivo Departamento de Turismo da Prefeitura

Visita de turistas
alemães ao Sítio
Algodão Doce

Arquivo Departamento de Turismo da Prefeitura

Esportes de aventura

Grupos de Pinda e região participam do encontro

Arquivo Departamento de Turismo da Prefeitura

Mascote da cidade, a Princesinha do Norte

Arquivo Departamento de Turismo da Prefeitura

Sinalização turística

Turismo

Sítio Algodão Doce é principal atrativo de turismo rural em Pinda
Maria Fernanda Munhoz
Você já experimentou o
leite de cabra? E o queijo
caprino? Já viu como funciona a criação e ordenha de
cabras, ou, pelo menos já pegou um filhote no colo? Todas essas experiências estão
mais perto do que você imagina, aqui mesmo em Pindamonhangaba.

Localizado no bairro Cruz
Pequena, o sítio Algodão
Doce é especialista em caprinocultura, sendo o maior
produtor de leite de cabra do
Estado do São Paulo. Em sua
sede, são oferecidos passeio
pela micro usina de beneficiamento de leite de cabra,
informações nutricionais do
leite e seus derivados, além

O visitante pode interagir com as cabras
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de contato com a criação de
cabras. Ao final, os produtos
são oferecidos para degustação.
A propriedade Capril
Algodão Doce, do produtor agrícola Paulo Roberto
Lopes França, é reconhecida como uma das melhores
a produzir queijo com base
no leite de cabra do Estado
de São Paulo. A marca Real
Capri, produzida no local, é
uma das mais conceituadas
do país.
Reflorestamento
Por meio de uma parceria
entre os Departamentos de
Meio Ambiente e de Agricultura da Prefeitura de Pindamonhangaba, é disponibilizada uma muda de árvore a
cada grupo visitante, visando
fazer o reflorestamento do
local.
Atendimento
As visitas são realizadas
somente mediante agenda-
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Ordenha de cabras do Sítio Algodão Doce

mento com grupos de, no mínimo, 20 pessoas. Informações e agenda pelos telefones

(12) 3643-4054, (12) 996199481 ou e-mail:escrifranca@
terra.com.br

Informações no Departamento de Turismo da Prefeitura, pelo tel (12) 3643-1761.

SEGUNDO CADERNO
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Ano Novo, vida nova?
2013 já está dando adeus, abrindo caminho para 2014... a
chegada de um novo ano traz grandes esperanças e perspectivas

A

MARIA FERNANDA MUNHOZ
no novo é sinônimo
de vida nova? Para
muitas pessoas, sim!
Com a chegada do novo ano,
é bastante comum a realização de listas de “resoluções”,
como parar de fumar, emagrecer, começar a praticar
esportes... a lista pode ser
inﬁnita.
De acordo com uma pesquisa da Isma-BR (International Stress Management
Association), um terço das
resoluções de ano novo
dura quase tanto quanto as
sobras da ceia de réveillon.
A pesquisa mostra que 33%
das pessoas desistem de
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suas novas metas na primeira semana, 46% no primeiro mês e apenas 21%
conseguem cumprir suas
resoluções.
Para o especialista em gerenciamento de tempo Christian Barbosa, as razões do
fracasso estão nas próprias
resoluções, muitas vezes vagas e pouco realistas, e no tamanho da lista: quanto maior
a quantidade de resoluções,
menor é o foco e a possibilidade de concretização.
A dica é listar poucas mudanças, ter metas e rever, ao
longo do ano, o andamento
para suas concretizações. E
não desanimar, nunca!

Origem da
comemoração

A comemoração ocidental
do Ano-novo tem origem
num decreto do governador
romano Júlio César, que
ﬁxou o 1º de janeiro como
o Dia do Ano-novo, em 46
a.C. Os romanos dedicavam
esse dia a Jano, o deus
dos portões. O mês de
janeiro deriva do nome
de Jano, que tinha duas
faces: uma voltada para
a frente (visualizando o
futuro) e outra para trás
(visualizando o passado).

Fonte: Site Wikipedia
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Para horóscopo chinês, ano favorece a ação

Fim de ano animal
ANA CAMILA CAMPOS
Muitos animais de estimação, principalmente cães
e gatos, sofrem com o período de festas de Fim de Ano.
Geralmente, os fogos deixam os animais agitados ou

amedrontados. Com o objetivo de amenizar essa situação, a ONG “Arca Brasil” dá
dez dicas que podem ajudar a
diminuir o sofrimento do seu
melhor amigo nessa época
do ano.
Divulgação

De acordo com o horóscopo chinês, 2014 é um ano
regido pelo Cavalo. Isso signiﬁca que, a partir de 11 de
fevereiro (ano-novo chinês),
é tempo de avanços signiﬁcativos nas artes, na política
internacional, na mídia, na
tecnologia e na medicina,
pois os anos regidos pelo
Cavalo favorecem a ação.
Também são caracterizados por atos repentinos de
agressão, mas geralmente
são problemas de curta duração e de resposta rápida.
A economia mundial deverá
continuar exigindo muita
atenção das autoridades.
Na cultura, pessoas novas e
inﬂuentes podem surgir na
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indústria musical e novas
séries de TV e de cinema do
tipo que atraem multidões
devem ser lançadas.
De acordo com Neil Somerville, autor de “Seu horóscopo chinês para 2014: o
que o Ano do Cavalo reserva
para você” (ed. Best Seller),
este vai ser o tipo do ano
em que se deve dar aquele
passo a mais em direção às
suas metas. Segundo ele,
alguns signos chineses se
darão melhor que outros,
mas todos podem se favorecer desse período de ação,
com recompensas à força de
vontade.
Fonte: Site M de Mulher

Simpatias de Reveillon já são tradição
AIANDRA ALVES MARIANO

Para entrar com o pé direito em 2014, não custa nada botar uma fezinha nas simpatias.
Nesta edição reunimos algumas para realizar os desejos no próximo ano.

Encontrar um
amor de verdade!

1. Coloque coleira e plaqueta de identiﬁcação com seu
nome e telefone, que pode
ajudar no caso de “fugas”.
A coleira do gato deve ser
elástica para evitar enforcamentos ao se prender a
galhos e objetos.
2. Veriﬁque se muros,
portões e cercas estão em
bons estado e são suﬁcientes para impedir fugas
mesmo que o animal esteja apavorado. Antes do
início dos fogos, acomode
o bicho em um ambiente
mais protegido possível
dos barulhos.
3. Nunca deixe seu animal
preso em corrente. Na
hora do pânico ele pode
se machucar e até enforcar.
4. Ofereça alimentos leves
antes dos fogos. Distúrbios digestivos podem ser
ocasionados pelo pânico
e podem, até mesmo, ser
fatais.
5. Se você mora em
apartamento, veriﬁque
se as telas de proteção
das janelas estão ﬁrmes
e seguras. Não deixe as
janelas abertas caso não
tenham tela.

6. Antes da meia-noite,
aproxime seu animal da
TV ou de um aparelho
de som; aproxime aos
poucos, para que ele se
acostume com o som
alto.

Faça o seguinte: anote o nome dele
sete vezes em um papel e guarde no
seu sapato esquerdo. À meia noite do
dia 31, bata o pé sete vezes no chão enquanto repete o nome dele. Para garantir, é melhor abraçar alguém do sexo
oposto depois das batidinhas hein!
Divulgação

9. Para os gatos, procure
transformar o ambiente
em um cantinho deles.
Crie tocas com cobertas
para aumentar a sensação de proteção. Deixe
também água e areia
próximos.
10. Consulte um veterinário para saber quais
medicações podem
tranquilizar seu bichinho.
Muitas pessoas utilizam
ﬂorais. Mas lembrem-se:
nunca mediquem sem
orientação.

Muita sorte e fartura

Apostamos que você já ouvir falar
que a cor da sua calcinha na hora da virada inﬂuência no seu próximo ano. Se
você quiser atrair dinheiro, use a amarela. Se o plano é ter um amor, o negócio é apostar no rosa. O azul é para
aquelas que querem que o próximo
ano seja bem tranquilo e o verde, para
quem quer ﬁcar em harmonia durante
os 365 dias!

A dica é fazer uma sopa de lentilhas e
comer 3 colheres antes de qualquer outra
refeição, fazendo 3 pedidos diferentes,
um para cada colherada. Peça com fé!
Divulgação

A cor da roupa pode ajudar a trazer sorte

No Brasil, é comum as pessoas usarem branco na virada do ano, mas outras
cores também tem signiﬁcados e podem trazer coisas boas para o ano que se
inicia. Por isso, ﬁzemos uma lista com os signiﬁcados das cores mais usadas na
ocasião. Escolha a sua:

7. Apesar de desconfortáveis, tampões de silicone
ou algodão podem ser
utilizados, mas retirados
imediatamente assim que
o barulho cessar.
8. Saia para passear, correr e brincar com seu cão
várias vezes no dia das
festas. Assim ele estará
mais cansado durante a
queima de fogos e o medo
será menor.

Um ano harmonioso

Ter mais grana
Às 23h30 do dia 31 de dezembro
tire cinco uvas do cacho e coma fazendo pensamento positivo. Depois pegue
as sementes, embrulhe em um papel e
guarde na sua carteira durante todo o
ano. No ﬁnal de 2014, jogue as sementes na água e repita o processo.

Passar no vestibular
O ano de 2014 vai ser aquele em
que você enfrentará as provas que deﬁnirão o resto da sua vida? Pois então,
aposte no esmalte azul para a festa de
ﬁnal de ano. O azul representa segurança e tranquilidade, tudo o que você
vai precisar na hora dos testes.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

preFeiTUra MUnicipaL de pindaMOnHanGaBa

VELHOS HÁBITOS...
Não muito tempo atrás a maioria das pessoas tinha entre os muitos hábitos saudáveis, o de trocar cartões de Natal. Com o advento da Internet isso mudou. Recebi, este
ano, vários cartões virtuais, mas, via Correio mesmo, só recebi um.
Velhos e saudáveis hábitos vão sendo extintos. Tudo
em nome da famigerada (e nem um pouco humana) “modernidade”.
E veio de São Paulo. O remetente: JAIME PINA DA
SILVEIRA! Dentista por profissão, artista por vocação.
Um caricaturista incrível. Um poeta inspiradíssimo, que
muito orgulha a trova paulistana, paulista e mineira, ele
que é filho da simpática cidade de Camanducaia/MG.
Jaime e a esposa Diana constituem um casal de seres
humanos da melhor espécie. E não é porque me enviou um
cartão de Natal. Esse gesto, certamente, ele o repetiu, utilizando centenas de endereços, os mais diversos. Única e
exclusivamente por conta de seu grande coração, pois não
me deve favor algum, ao contrário. Este amigo ingrato que
sou eu, sequer se digna a retribuir-lhe a gentileza.
Então pensei: vou encerrar o ano, falando de Papai Noel. Mas não desses papais noéis que infestam os shoppings e outros pontos de comércio. E sim de Jaime Pina,que
encarna um dos poucos e autênticos papais noéis, embora
sua discrepância física em relação ao “bom velhinho” seja gritante. Os gestos de amizade, solidariedade, bondade,
precisam ser ressaltados sempre!
Lembro-me que até o Natal de 2006 eu recebia dois
cartões. O outro vinha do Rio de Janeiro, enviado por outro poeta de raro brilho, que tinha por característica compor um soneto natalino a cada ano, para que seu cartão não
fosse igual ao do ano anterior. Era ele WALDIR NEVES:
“meu pai na Trova”, amigo e incentivador de todos os iniciantes na Trova. Mas Waldir partiu. Foi escrever seus sonetos festivos em outra dimensão.
Alguém poderá questionar (sim, porque as pessoas
questionam tudo): por que esse colunista preenche o espaço falando de algo tão simples, que é o ato e receber ou enviar uma mensagem de Natal? Ora, exatamente porque a
grandeza de tudo está nas coisas simples, nas pequenas atitudes. Isto já foi dito por muita gente. Pequenos gestos indicam enormes corações. Sem nenhum interesse. Sem nenhuma intenção de trocar nada, mas apenas doar. Ótimo
seria se os nossos natais tivessem um Jaime Pina ou um
Waldir Neves para cada pessoa carente de qualquer forma
de carinho.
Precisamos começar a mostrar a nossos filhos, netos ou
quem quer que esteja iniciando seu trajeto na vida, este formato de Papai Noel. Porque sem estes, salvo raríssimas
exceções, o Natal seria somente outra grande e fútil confraternização. Com muita bebida, muita comida de um lado, e muita carência, muita frustração de outro. Separados
apenas por um cordão de isolamento chamado “omissão”...

cOnSeLHO MUnicipaL dOS direiTOS da criança e dO adOLeScenTe
reSOLUçãO nº 27 de 17 de deZeMBrO de 2013
Dispõe sobre a publicação da relação de projetos aprovados para o ano de
2014.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas
atribuições estabelecidas na Lei nº. 2.626/96.
Considerando a 3ª Reunião Extraordinária deste Conselho Municipal, ocorrida em 12
de novembro de 2013, Resolve,
art. 1º - Publicar a relação dos projetos apresentados, analisados e deliberados para
desenvolvimento em 2014, a saber:
PROJETO

INSTITUIÇÃO

Cão Terapia
Residência Experimental

APAE

Mãos a Horta
Adolescentes Egressos de Medida de
Internação da Fundação Casa
Projeto Cultural - Uma Maneira de Educar
Projeto Jovem Cidadão
Projeto Psicoterapia à Adolescentes e
Familiares em Situação de Risco Social

Associação
dos
Cooperadores
Pindamonhangaba

Salesianos
e

Projeto Camerata, Orquestra e Coral
Jovem de Pinda.

Amor Exigentinho

Assoc. p/ Auxilio da Criança e do
Adolescente – Projeto Crescer
Associação Pindamonhangabense
de Amor Exigente

Por uma Comunidade Segura, Saudável e
Livre das Drogas

Associação
Pró
Coalizões
Comunitárias Antidrogas do Brasil

Projeto Educação Musical

Associação Amigos do Projeto
Guri
Associação
Janela
Contemporânea

Projeto Comunidade em Ação

Projeto Máquina do Tempo
Projeto Educacional – Espaço da Criança
“Anália Franco”
Sustentando Esperança 2014

Casa Transitória Fabiano de Cristo
de Pindamonhangaba

Biblioteca Irmã Julia

Lar da Criança Irmã Julia

Aprendiz na Empresa
Primeiros Passos
Atores Sociais

IA3

Contraponto
Cubo Ambiental
Projeto Salesiano Futsal
Projeto Criança Ativa e em Cena –
Buscando Talento
PROERD - formação
PROERD - veículo

Liceu Coração de Jesus
Obra Padre Vita
Policia Militar do Estado de São
Paulo

art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir de sua aprovação, revogando-se as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2013.
adriano augusto Zanotti - presidente do cMdca
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.

nOTa dO inSTiTUTO BÍBLicO daS aSS de deUS - iBad:
As matrículas para o ano letivo de 2014 estão abertas. Para maiores detalhes, entrar em contato
com a Secretaria Acadêmica do IBAD no telefone: 12 3642 5188 Rm 212 e ou e-mail: secretaria2@
ibad.com.br

“...Adeus, ano velho! Feliz ano novo! Que tudo se realize
No ano que vai nascer! Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar
e vender! Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança
perdida, para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida
“ – Autor desconhecido
DIVULGUE GRATUITAMENTE a agenda de sua casa
noturna. Envie para o e-mail joao.ouverney@terra.com.br
ADC NOVELIS Pinda: 27/12 (sexta) – Sambanejo da Virada.
Grupo Bom Talento e Banda Arena. Sócio com carteirinha não
paga. Elas com flyer vip até meia noite
ARENA 101 Pinda: 218/12 (sábado) – Banda Sacode a Poeira e Arena.
www.arena101.com.br. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e
7811-9776. Bairro Marçon, 4.900
CASARÃO ROSEIRA – toda quinta-feira, baladas em dois
ambientes. Djs Digão e Juninho com diversos ritmos. Elas free
até 23h. Dois ambientes
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado (18h30). 28/12 - Banda Chamego.com (Anjinho do
Vale & Josy Mattos) ao vivo. Av. Abel Corrêa Guimarães, bairro
Vila Rica
CERVEJARIA DO GORDO Lorena - 31/12 (sábado) –
Reveillon Tropical. Banda Quizomba. www.cervejariadogordo.
com.br
CHICK NA ROÇA Taubaté: Domingo (21h) – Balada sertaneja com banda ao vivo. Estrada do Barreiro. https://www.facebook.com/chicknaroca.chick?hc_location=stream
CHICKEN BEER Tremembé: Quinta sertaneja. Funk no 2º
ambiente. 06/12 (sexta) – Karaokê com banda. Sexta e sábado –
Videokê profissional.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no
RECINTO SÃO VITO de Moreira César neste domingo, 29/12
- Baile do Branco. Jorginho e Banda. Tel (12) 3642-2087
CLUBE DO LAZER Taubaté: DOMINGO - 29/12 – Domingo – Cinco EstrelaS - SP (Baile dos Aniversariantes). JANEIRO
2014: 05 – Kubanacan. 12 – Cinco Estrelas. 19 – Raio X. 26 –
Tropicalientes (Aniversariantes). Todas as bandas de domingo são
deSão Paulo. QUARTA-FEIRA - JANEIRO 2014: 08 – Jaqueline.
15 – Jorginho. 22 – Chamego.Com. 29 – Três Corações. Observações - Não haverá baile no 01/01/2014 (Ano Novo). Tel. 36355389. Site: www.sieps.com.br
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: Balada sertaneja todo sábado. Elas free até 0h. SP-62, 2.400, estrada Pinda-Roseira
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix”: 28/12 - Baile
Tropical Especial Fim de Ano. Bruno & Thiago, 3 Corações e djs.
A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda)
toda sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413
CROZARIOL Tremembé: 27/12 (sexta) – Não abre.
03/01/2014 – Banda Espora. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.
com.br
ENCONTRO DE Grupo Folclóricos Pinda: 05/01/2014 (domingo 9h) – Praça da Cascata
FERROVIÁRIA Pinda – Som ao vivo no deck da piscina
SEXTA-FEIRA: Dia 27 não haverá, retornando em 03/01/2-14 –
César & Maycon.
Tel (12) 2126-4444. Site: www.aaferroviaria.com.br
FERROVIÁRIA Pinda:
08/02/2014 (sábado) – Baile do Hawaii. Super banda, muitas
frutas e decoração no deck da piscina
FESTIVAL COMUNICASOM Pinda: 01/02/2014 (sábado 17h) – ETEC Pinda. Tema – Fraternidade e Tráfico Humano.
Lema – É para a liberdade que Cristo nos libertou. Regulamento e
informações no Centro de Pastoral (Rua Marechal Deodoro)
MANGUEIRÃO Pinda: 27/12 (sexta) – Bailão com a Banda
Gold. Canja gratuita à 1h. Estacionamento grátis. Tel (12) 91740026
MUTLEY Taubaté: 27/12 (sexta) – Banda Turne. 28/2 (sábado) – Banda Hot Rocks. Tel (12) 3632-5540. www.mutley.com.br
ÓBVIO CHOPERIA Pinda: 27/12 (sexta 21h) – Bandas Anzol e BRW. 28/12 (sábado) - Banda BCD13. Tel (12) 3648-4913.
www.cervejariaobvio.com.br
ÓBVIO CHOPERIA: Atenção bandas independentes! Estão
abertas as inscrições para a pré seleção para o festival Batalha de
Bandas. Premiação em dinheiro, gravações profissionais e cursos
de música, além de vários brindes. Não vale músicas ou bandas
covers. Veja mais na página http://www.facebook.com/BatalhadeBandasIndependentes
PAINEIRAS COUNTRY CLUBE Pinda – Baile Quinta
Nobre toda última quinta-feira do mês. Grupo Charles Anjo 45 e
convidados. 04/01/2014 (sábado) – Baile do Branco. Banda Turne
com Luana Camarah (vinalista do The Voice Brasil). Bateria da
velha guarda da Escola de Samba Padre Miguel (RJ). Convites no
Minuano, Padaria Santo Pani e tesouraria do clube. Tel (12) 36428599 e 3522-5356. Site www.paineirasclube.com.br
PINDABAR Pindamonhangaba: SEXTA – 27/12 – Grupo Influências.
DOMINGO - 29/12 – Grupo Nossa Verdade. Toda quarta - videokê. Toda quinta – Música sertaneja ao vivo. R$ 15,00 homem
e R$ 10,00 mulher. Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12)
9749-8126. www.pindabar.com/
RANCHO DO GALÃ Taubaté: 27/12 (domingo) – Talis e
Welinton. Tel (12) 3424-7673 e 99169-0122
RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: Baile toda
quinta e sábado (21h) com as melhores bandas da região. Tel.
(12) 3648-4036 e 9775-0389
VIA VALLE SHOW Pinda: 27/12 (sexta) – Ressaca do Noel.
Jaba do Funk&cya. Ele e ela vip até 0h30. Rua José Gambini de
Souza, bairro Bela Vista, em frente à Faculdade Anhanguera
VILLA SERTANEJA São José: 27/12 – By by 2013. Noite
do Branco. Bruno & Miguel. Double de Smirnof. 31/12 (sábado) – Mc Kauan e Grupos Intimidade e Brilho no Olhar. Fazenda
Brumado, perto do Corpo de Bombeiro.
...................................................................
FELIZ ANO NOVO A TODOS!

pOrTaria GeraL n.º 4.153, de 19 de deZeMBrO de 2013.
dr. Vito ardito Lerário, prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
r e S O L V e:
1- cOnSTiTUir a Comissão de Recebimento de Materiais
2- A Comissão será integrada pelos senhores:
MeMBrOS:
aLMOXariFadO cenTraL
- GUSTaVO FeLipe cOTTa TOTarO – Coordenador Geral do Almoxarifado –Departamento de
Licitações e Compras
- eLiZaBeTe de OLiVeira dUarTe LeaL – Chefe de Serviço - Departamento de Licitações
e Compras
- LUiZ HenriQUe FernandeS de OLiVeira – Almoxarife - Departamento de Licitações e
Compras
- FaBriZiO MaccHia reZende – Auxiliar de Almoxarife - Departamento de Licitações e Compras
- SiLVania Mara MOreira – Auxiliar de Almoxarife - Departamento de Licitações e Compras
SUBpreFeiTUra de MOreira ceSar
- Odair aLencar BaLBinO – Auxiliar de Almoxarife
SecreTaria de SaÚde e aSSiSTÊncia SOciaL
- JOSÉ MaUrO SiLVa de SOUZa – Escriturário
- JOSÉ FernandO MaYer JUniOr – Coordenador de Gestão Estratégica
- MarcOS anTOniO de SOUZa – Almoxarife
SecreTaria de edUcaçãO e cULTUra
- eLiana dO carMO de BarrOS GaLdinO – Coordenador Técnico da Educação
- ricardO TeiXeira eUZÉBiO – Coordenador de Gestão Estratégica
3 - O prazo de investidura dos membros da Comissão será de 01 (um) ano.
4 – A Comissão deverá atuar com no mínimo 3 (três) membros, sendo que os servidores qualificados
são pertencentes ao quadro da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
5 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º
de janeiro de 2014.
Pindamonhangaba, de 19 de dezembro de 2013.
Vito ardito Lerário -prefeito Municipal
edson Macedo de Gouvêa - Secretário de administração
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de castro Schmidt - Secretária de assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 399/2013-SEA

cOnSeLHO MUnicipaL dOS direiTOS da criança e dO adOLeScenTe
reSOLUçãO nº 26 de 17 de deZeMBrO
de 2013
dispõe
sobre
a
composição,
regulamentação,
funcionamento
e
competências das comissões Temáticas
do conselho Municipal dos direitos da
criança e do adolescente (cMdca) de
pindamonhangaba – Sp.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente no uso de suas atribuições
estabelecidas na Lei nº. 2.626/96.
Considerando as Resoluções do Conanda
105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem
sobre os Parâmetros para Criação e
Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Considerando o quanto deliberado e aprovado
por unanimidade na 18ª Reunião Ordinária
deste Conselho Municipal, em 24 de setembro
de 2013,
Resolve,
art. 1º - Ficam assim dispostas no âmbito do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente – CMDCA de Pindamonhangaba,
as
seguintes
Comissões
Temáticas
Permanentes:
I – Comissão de Análise de Registro de
Entidades, e Avaliação de Programas e
Projetos;
II
Comissão
de
Participação
e
Acompanhamento do Orçamento;
III– Comissão de Análise Jurídica e
Acompanhamento Legislativo;
IV– Comissão de Organização da Eleição do
Conselho Tutelar;
V – Comissão de Ética do Conselho Tutelar;
VI – Comissão de Organização de Eventos e
Comunicação Social;
VII – Comissão de Políticas Públicas;
VIII – Comissão de Acompanhamento de
Resultado de Projetos.
Parágrafo Único: às Comissões, compete
preparar e analisar as matérias que serão
apreciadas na plenária.
art. 2º - As Comissões serão compostas por
2 (dois) ou mais membros, contando com a
representação mínima de 1 (um) Conselheiro
do Poder Público e 1 (um) Conselheiro da
Sociedade Civil.
Parágrafo Único: Excepcionalmente, a fim
de auxiliar nos trabalhos das Comissões,
estaspoderão convidar membros da Sociedade
Civil e, ou do Poder Público, para compô-las,
mas sem direito a voto.
art. 3º - Cada Comissão deverá ter um
coordenador e um relator.
I – Compete ao coordenador convocar
as reuniões e coordenar os trabalhos na
Comissão.
II – Compete ao relator redigir o relatório
dos trabalhos e apresentá-lo oralmente, e
por escrito em plenária, esclarecendo, com
os demais membros, eventuais dúvidas dos
conselheiros.
III – O coordenador de cada Comissão, nas
suas faltas e impedimentos, será substituído
pelo relator.
IV – O coordenador e o relator serão escolhidos
pelos membros da Comissão Temática
Permanente, com ciência ao Plenário.
V – Por ocasião da convocação para a reunião
plenária, poderá ser enviada cópia do relatório
para leitura prévia dos conselheiros.
VI – Havendo dúvida não esclarecida pela
Comissão na reunião plenária, qualquer
conselheiro com direito a voto poderá pedir
vistas do processo e apresentar voto em
separado, fundamentando sua opinião, na
reunião seguinte.
VII – Sendo aprovada, a ata será publicada na
imprensa local.
art. 4º - Este Conselho poderá convidar
entidades, autoridades, cientistas e técnicos
para colaborarem nos estudos das Comissões
e Grupos de Trabalhos.
art. 5º - As Comissões no que for pertinente,
poderão interagir com comissões de outros
Conselhos, visando uniformizar e definir áreas
de competência comum ou específica para a
formulação de políticas ou normatização de
ações de atendimento.
art. 6º - Compete às Comissões,
especificamente o seguinte:
i - Comissão de Análise de Registro de
Entidades, e Avaliação de Programas e
Projetos:
a) analisar pedidos de registro e renovação de
registro de entidades;
b) reavaliar os programas executados pelas
entidades anualmente;
c) denunciar a existência de entidade atuando
sem registro, por iniciativa própria mediante
representação por escrito de qualquer cidadão.
d) elaborar procedimentos de análise de
projetos e padrões a serem seguidos pelas
entidades;
e) analisar as propostas de projetos de
atendimento da área de atendimento a criança
e adolescente;
f) analisar e emitir parecer prévio sobre
pedidos de subvenções sociais;
g) participar de estudos sobre reordenamento
e sistematização da política de atendimento a
criança e ao adolescente nos aspectos legais;
h) analisar a prestação de contas das
entidades nos aspectos qualitativo quantitativo,
educacional e financeiro;
i) dar suporte ao Plenário na avaliação
de resultados dos projetos e programas
executados.
ii
–
Comissão
de
Participação
e
Acompanhamento do Orçamento:
a) participar do processo de discussão
do orçamento do município, inclusive

encaminhando propostas aprovadas nas
conferências e constantes do Plano de Ação;
b) zelar para que seja respeitada a prioridade
absoluta às políticas destinadas à criança e ao
adolescente;
c) acompanhar a execução do orçamento e dar
ciência ao Plenário.
iii – Comissão de Análise Jurídica e
Acompanhamento Legislativo:
a) manter o Regimento Interno do CMDCA
atualizado e adequado à legislação e às
resoluções do Conanda;
b) propor mudanças e atualizações do
Regimento Interno à apreciação do Plenário;
c) elaborar projetos de lei sobre a política
de atendimento à criança e ao adolescente,
no âmbito municipal e, após a aprovação
do Plenário, enviá-los às autoridades
competentes;
d) acompanhar os processos legislativos e
promover a participação deste Conselho na
discussão de projetos que envolvam políticas
de atendimento à criança e ao adolescente.
iV – Comissão de Organização da Eleição do
Conselho Tutelar:
a) analisar critérios e elaborar normas para a
eleição dos Conselheiros Tutelares;
b) organizar e realizar o processo eleitoral,
com o acompanhamento do Ministério Público;
c) zelar pela transparência do processo e
garantir a participação popular.
V – Comissão de Ética do Conselho Tutelar:
a) elaborar normas de processo ético;
b) receber denúncias sobre a atuação de
conselheiro(s) tutelar(es) no exercício de suas
funções;
c) apurar os fatos;
d) ouvir testemunhas;
e) assegurar o direito de defesa dos envolvidos;
f) priorizar os interesses da criança e/ou
adolescente;
g) garantir o sigilo do processo;
h) elaborar relatório e submetê-lo à decisão do
Plenário.
Vi – Comissão de Organização de Eventos e
Comunicação Social:
a) promover e organizar a Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente a cada 2 anos;
b) redigir o Plano de Ação com as propostas
da Conferência;
c) garantir a participação popular na
formulação das políticas públicas, inclusive
com a realização de pré-conferências;
d) realizar palestras nas escolas e centros
comunitários sobre os Direitos da Criança e do
Adolescente, e sobre a Participação e Controle
Popular;
e) promover a Semana do Adolescente e
outros eventos;
f) propor campanhas educativas visando
divulgar os conceitos do Estatuto da Criança
e do Adolescente;
g) estimular a participação de crianças
e adolescentes na elaboração dessas
campanhas;
h) realizar campanhas de doações ao
FUNCAD;
i) divulgar os trabalhos deste Conselho nos
órgãos de imprensa.
Vii – Comissão de Políticas Públicas:
a) identificar as deficiências e as necessidades
do município em relação a criança e ao
adolescente;
b) propor mudanças, melhorias e soluções
para os problemas identificados;
c) apresentar a conclusão de seus trabalhos ao
Plenário para conhecimento, ou deliberação,
se o caso;
d) formular editais apresentando a população
a necessidade identificada, requerendo a
mobilização da sociedade e a apresentação de
projetos que supram tal necessidade.
Viii – Comissão de Acompanhamento de
Resultado de Projetos.
e) visitar ao menos uma vez ao ano as
entidades inscritas no CMDCA, com o objetivo
de verificar a devida execução de seus planos
de trabalho;
f) visitar ao menos uma vez ao ano as
entidades que recebem repasse do FUMCAD,
com o objetivo de apurar a execução de seus
projetos e o atingimento de suas metas,
bem como, a adequada utilização da verba
repassada, conforme o projeto;
g) a comissão deverá observar se a entidade
visitada está atuando de acordo com seu
estatuto, plano de trabalho, projeto e se atende
aos princípios norteadores e dispositivos do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
h) a comissão poderá se o caso atuar em
conjunto com outros departamentos, como
CMAS, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar,
diretoria de Assistência Social e outros, ou
ainda requer auxílio a estes;
i) ao final da visita a comissão deverá elaborar
parecer que será apresentado na reunião
ordinária seguinte ao da visita, sendo que
tal relatório deverá ser considerado para
renovação ou até cassação do registro da
entidade, bem como para a aprovação de
celebração de convenio e repasse de verbas.
art. 7º - O Plenário e/ou as Comissões
poderão criar Grupos de Trabalho, de caráter
eventual, para promover estudos de natureza
complexa, devendo submeter o resultado de
seus estudos à análise das Comissões e à
decisão do Plenário.
art. 8º- Esta Resolução entra em vigor a partir
de sua aprovação, revogando-se a resolução
n. 22 de 08 de outubro de 2013, bem como
demais disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2013.
adriano augusto Zanotti
presidente do cMdca

cOMUnicadO
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”

ediTaL de cOnVOcaçãO
A Associação Folclórica de Pindamonhangaba CNPJ 11.302.408/0001-34, convoca os membros
de sua Diretoria para reunião:
Data: 15.01.2014 - Horário: 19:00 hs - Assunto: Planejamento de Atividades para o Ano de 2014. Local: Rua José Ricardo Atayde Marcondes, 84 - Morumbi-Pindamonhangaba-SP.
Geraldo donizeti de carvalho - presidente carlos rezende

Licença de OperaçãO parciaL
PISANI PLÁSTICOS S.A. torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Parcial
N° 3004327 , válida até 20/12/2017, para Artefatos de plásticos; fabricação de à AV TOBIAS
SALGADO, 461, DISTR IND DUTRA, PINDAMONHANGABA.

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
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AMA esclarece mitos sobre
a castração de animais
Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

MAriA FernAndA Munhoz
O AMA – Abrigo Municipal de Animais – incentiva e
apoia a adoção consciente de
animais e a posse responsável. Dentre os cuidados importantes com cães e gatos,
está a castração, um tema
que é envolvido por muitos
mitos e que a equipe do Abrigo tenta esclarecer.
De acordo com o veterinário do Abrigo, a castração
consiste em uma cirurgia feita em cães e gatos, fêmeas
e machos, para impedir que
se reproduzam sem controle.
Para se ter uma ideia da importância da castração, para
cada bebê humano que nasce, 15 cães e 45 gatos também podem nascer. Em seis
anos, uma cadela e seus descendentes podem gerar cen-

tenas de filhotes. Isso explica
o grave problema da superpopulação desses animais,
com a morte de milhares
deles – o que, muitas vezes,
podem se evitadas por meio
da informação.
Nas fêmeas, a castração
consiste na retirada do útero,
trompas e ovários. Nos machos, na retirada dos testículos.
A cirurgia é feita com
anestesia geral, é simples
mas deve ser executada apenas por veterinários devidamente habilitados. O animal
não precisa ficar internado e
em torno de uma semana estará totalmente recuperado.
A castração pode ser feita a partir dos dois meses de
idade e, no caso da fêmea,
recomenda-se que seja feita
antes do primeiro cio.

Maria Fernanda Munhoz

Cadela resgatada pelo Abrigo Municipal com seus filhotes aguarda um novo lar

Vantagens da Castração:

Mitos sobre a Castração:
- “Castração engorda?”
MENTIRA. O animal não engorda
devido à castração e sim pela diminuição de suas atividades físicas, necessitando, portanto, mais exercícios.
- “Eu sempre arrumo pra quem
dar os filhotes”
MENTIRA. Nem sempre isso é
verdadeiro, sendo mais comum a atitude de querer se livrar de um problema. É sempre bom lembrar que uma
fêmea pode gerar dezenas de filhotes
que, por sua vez, crescerão e terão
outras crias, multiplicando o problema. Para que deixar novos filhotes
nascerem se não há lares suficientes
para os que já existem?

chances da fêmea desenvolver câncer
de mama. A castração também prevenirá o surgimento de Piometra, doença
frequente em fêmeas adultas.
- “Meu animal vai sofrer?”
MENTIRA. A cirurgia, feita sob
anestesia geral, é indolor. Dentro de um
ou dois dias, o animal estará brincando
e retomará suas atividades normais.

- “Eu estarei interferindo na
natureza do meu animal?”
MENTIRA. Seu animal não tem
escolha, segue apenas o instinto. É dever do proprietário intervir e prevenir
nascimentos indesejados, agindo da
maneira mais correta. O animal será
beneficiado e não subtraído de algo.
Fonte: http://blog.petlove.com.br/caes/castracao-de-caes-e-gatos-mitos-e-verdades
Divulgação

2) Elimina a gravidez
psicológica, estado
presente em algumas
fêmeas após o término
do cio, o que ocasiona
aumento das mamas
(muitas vezes com
edema) com produção
de leite e irritabilidade
excessiva;
3) Elimina o risco do câncer
dos órgãos genitais;
4) Diminui o risco das
fugas e brigas, que podem
acarretar acidentes graves
e até fatais;

- “Ele não tomará mais conta da
casa.”
MENTIRA. Os animais castrados
não perdem o instinto de proteger seu
território. Por outro lado, perdem o
indesejável costume de urinar em diversos cantos. Cabe ainda lembrar
que animais castrados ficarão mais
caseiros, deixando de se envolver em
brigas na disputa de fêmeas.
- “Mas ela precisa ter pelo menos uma cria…”
MENTIRA. Ter uma cria não
acrescenta saúde ao animal e sim
mais animais ao problema. Pesquisas mostram que, quanto mais cedo
for realizada a castração, menores as

1) Diminui drasticamente o
risco de doenças nas vias
uterinas e, principalmente,
do câncer de mama, útero,
próstata e testículos;

5) Acaba com os latidos,
uivos e miados excessivos
que ocorrem por ocasião
do cio;
6) Elimina os estados de
excitação por falta de
cruzamentos – e o embaraço
gerado com as visitas;
7) Nas cadelas, elimina
a inconveniente perda
de sangue no período
de cio, assim como as
desagradáveis reuniões de
machos na porta de sua
residência;
8) Diminui o hábito dos
gatos de urinar em paredes
e móveis para marcar
território. A urina também
perde o odor forte e
desagradável.
Divulgação

A castração é necessária para a saúde e bem-estar dos animais
Cadela abandonada dá à luz na rua

Gatos também podem ser adotados no Abrigo Municipal
MAriA FernAndA Munhoz
Quando se fala em animal de estimação, a maioria
das pessoas se lembra de
cachorros. De fato, segundo o site tudogatos.com, especializado em adoção dos
felinos, para cada dez cães
adotados, apenas um gato
também recebe um novo lar.
O AMA – Abrigo Municipal de Animais – conta,
atualmente, com muitos gatos abandonados e incentiva a adoção consciente. Por
isso, o veterinário do Abrigo
alertou a respeito dos mitos
e verdades sobre os gatos.
Com informação, espera-se
que haja menos preconceito
e que, talvez, mais pessoas
possam ver as vantagens de
adotar esses felinos.
De acordo com o AMA,
os gatos são animais dóceis
e muito carinhosos com seus
donos. Porém, são animais
mais independentes que os
cachorros e ficam tranquila-

Maria Fernanda Munhoz

Gatos adultos estão disponíveis para adoção no AMA

mente mais tempo sozinhos
em casa.
De acordo com o veterinário, os gatos não gostam
somente da casa. Isso é um
mito. Ao contrário, os bichanos também interagem
e sabem ser gratos quando
recebem algo. Gato é um bicho curioso, gosta de caixa,
de esconder, e sempre está a
espreita dos donos.
Ao contrário do que se

pode pensar, gatos adultos
podem ser adotados e se
acostumam com a nova casa.
Passam, como qualquer animal, por uma fase de adaptação e, por isso, devem ficar
cerca de três dias mais restritos em cômodos da casa.
Após este tempo, o gato já
entende que ali é o seu lar.
Outra vantagem é que os
gatos são extremamente higiênicos, enterram as fezes

e a urina, e gostam de fazer isso na areia. Para isso,
existem as areias higiênicas,
próprias para gatos, que são
colocadas em caixas plásticas conhecidas como liteiras,
e que viram o “banheiro” do
gato.
Os filhotes com 45 dias já
aprendem a usar a liteira para
fazer as suas necessidades
sozinhos.
Castração
As fêmeas entram no cio
com maior frequência que as
cadelas, a cada dois meses,
gerando, a cada gestação de
60 dias, em média, seis filhotes. Por isso é tão importante a castração, inclusive dos
machos, o que evita a marcação de território e as famosas “saidinhas”, das quais os
animais voltam machucados,
quase sempre por briga de
disputa de fêmeas no cio.
Machos e fêmeas podem ser castrados a partir do
quarto mês.

Maria Fernanda Munhoz

Filhotes são resgatados e aguardam adoção

Os gatos devem ser vacinados anualmente e, sempre que necessário, devem
ser levados ao veterinário.
Comem ração específica pra
gatos e podem tomar banho a
cada 15 dias. Alguns gatos se
dão bem com cães, chegando
até mesmo a serem amigos.
Adoção
Para adotar um gato, basta ir ao Abrigo Municipal,
de segunda a sexta-feira,

até as 16 horas, ou aos sábados, nas feiras de adoção
realizadas em parceria com
a Associação Centopeia de
Proteção aos Animais. Para
adotar, é preciso apresentar
RG e comprovante de residência.
O Abrigo fica na Estrada
Municipal do Maçaim, s/nº.
Telefone 3648-2959, e-mail:
abrigodeanimais@pindamonhangaba.sp.gov.br
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Entrevista com

uol.com.br

Luiz Gustavo
Meia do Wolfsburg e da Seleção Brasileira concedeu
entrevista exlcusiva à Tribuna do Norte, relatando sua
carreira e expectativas para a temporada 2014.
Por João Carlos ribeiro salgado e gil arruda
Tribuna do Norte – Luiz
Gustavo, Pindamonhangaba ainda é uma cidade presente em seu dia a dia?
Luiz Gustavo – Claro.
Pindamonhangaba é onde
tudo começou. Então não
tenho como esquecer minha
cidade, até mesmo pelos
meus amigos, por tudo que
eu vivi com o futebol, muitas coisas aprendi aqui. Então eu só tenho a agradecer
às pessoas, algumas pessoas
de Pindamonhangaba, que
ajudaram bastante na minha
carreira.
TN) Como foi o seu começo no futebol, você projetou ser jogador ou era um
sonho de criança?
LG) Tudo começa pelo
sonho. Sonhar. A gente tem
que sonhar na maioria dos
momentos em nossas vidas.
Tenho vários sonhos que
quero realizar, não sei se vou
conseguir, mas vou tentar.
Então não foi diferente em
ser jogador. Sabia das dificuldades. Sabia das limitações que infelizmente naquela época tinham aqui em
Pinda, ainda pela dificuldade
de ter oportunidades. Mas
nunca deixei de acreditar e
de sonhar. E com bastante
trabalho, com muita dedicação, tive a oportunidade
e pude aproveitar da melhor
forma.
TN) Como foi sua trajetória, começando em Pindamonhangaba?

LG) Comecei jogando na
rua, como qualquer outra criança. Depois fui pra escolinha do
Evaldo, depois passei pelo Ditinho, depois comecei a jogar nos
amadores aqui e de Taubaté, até
ter uma oportunidade de fazer
um teste em São Paulo, aonde
tudo começou a ficar um pouco
mais sério.
TN) De repente você foi parar em Alagoas. Ficou algum
ressentimento por não ter passado por um clube de São Paulo, ou foi melhor essa mudança
de rota?
LG) Não. Mágoa nenhuma,
porque cada jogador tem uma
história. E eu estou podendo escrever a minha história do jeito
que tive que passar. Então, foi
um momento muito bom da
minha vida ter ido para Maceió.
Onde eu aprendi muita coisa,
onde dei valor a várias coisas.
Dificuldade todo mundo tem.
Clube pequeno, clube grande,
dificuldades sempre vão existir. E o principal é a gente estar preparado para superá-las e
continuar em busca dos nossos
sonhos.
TN) Qual a importância da
sua família nessa fase mais difícil da sua vida?
LG) Sempre é bom ter pessoas que podemos confiar, nos
momentos difíceis, nos momentos bons também. Muitas coisas
eu procuro não deixar minha família saber, principalmente das
dificuldades ou dos problemas,
procuro resolver sempre sozinho. Mas sempre quando preciDivulgação

Jogador também atuou pelo Estrela

so, só de saber que posso contar
com eles já é muito bom.
TN) Teve na sua vida essa
fase de “Vai ou não vai”? De seguir ou não com a carreira?
LG) Sim, sem dúvida. Depois que minha mãe faleceu,
teve um momento que falei
com meu pai, que era a última
vez que eu ia tentar jogar futebol. Se eu conseguisse, bem. Se
não? Eu iria trabalhar. Na época
ele trabalhava na Villares ainda.
Era o que ia procurar fazer. Então foi um xeque-mate na minha vida assim, insisti mais uma
vez e, graças a Deus, foi quando
tudo teve início e se tornou o
que é hoje.
TN) Como foi pra você voltar a Pindamonhangaba em
carro aberto, sendo ovacionado pelo povo como uma personalidade. Passou um filme na
sua cabeça?
LG) É bom, é gostoso mas,
como costumo falar sempre,
não consigo me ver ainda desse
jeito. Ver-me como uma atração
ou como uma pessoa assim, diferente de qualquer outra, entendeu. Procuro levar uma vida
normal, mas sei que, como digo
sempre também, minha profissão me expõe um pouco mais.
E as pessoas têm um carinho
maior, mas fico muito feliz em
ter esse reconhecimento, e agradeço a todo mundo, agradeço
ao povo, à cidade inteira. Então
sou pindense, nasci aqui, tenho
muito amor pela minha cidade.
Isso é o mais importante!
TN) Tivemos no último domingo a grande final da “Copa
Guga” realizada em sua homenagem. E nesse próximo domingo você vai jogar contra o time
campeão dessa Copa. É uma
oportunidade de rever os amigos. Na sua cabeça, esses seus
amigos de infância estão todos
presentes na sua memória?
LG) Sim. Sempre. Vários
momentos da vida que vivi, procuro deixar guardado. Ou quando tenho um tempinho sempre
recordo da minha infância, dos
meus amigos. Esse jogo vai ser
uma oportunidade de rever alguns amigos que não vejo faz
algum tempo, e a homenagem

também feita a mim, uma coisa
bem bacana que vocês programaram, agradeço muito. Espero
que essa seja só uma de várias
outras “Copas Guga” que virão
pela frente, e a intenção maior
é poder ajudar também a maioria de pessoas possíveis com
as coisas boas que essa partida
pode trazer para cidade e para
nós como pessoas.
TN) Você se lembra das escolas em que estudou?
LG) Lembro. Fiz o prézinho no Pasin, depois fui para
o Sesi, depois estudei no Pasin
de novo, 1º ano e tudo, depois
parei de estudar para jogar, mas
lembro, sim. Tudo o que aconteceu assim na minha infância,
tenho bem guardado na minha
vida porque foram momentos
muito especiais.
TN) Você começou jogando
em qual posição?
LG) Comecei de atacante...
TN) Fazia gol mesmo?
LG) Fazia sim. Tem prova.
Ganhei o campeonato de artilheiro e tudo. Tá tudo marcado.
Daí eu comecei a crescer e fui
recuando, jogando em outras
posições. Isso também me ajudou bastante, pelo fato de hoje
também ter facilidade de atuar
em qualquer outra posição. Pelo
fato de na minha infância ter
atuado também em várias posições no campo, isso me ajudou
bastante.
TN) A ida para Alemanha
foi o fato que mudou sua vida?
Como você foi parar na 2ª divisão do futebol alemão?
LG) A mudança da minha
vida foi porque eu tive a oportunidade. Aí sim, foi a mudança,
porque é o que peço até hoje na
minha vida: a oportunidade. Se
alguém me der oportunidade é
quase certeza que vou aproveitar. Então tive a oportunidade
de sair daqui; quando eu saí, já
saí, não sabendo, mas saí muito
focado que conseguiria.
TN) Foi um divisor de
águas na sua vida você chegar
à Alemanha e seu time já subir
para a 1ª divisão, e naturalmente o seu futebol aparecer?
LG) Sem dúvida, tudo isso
também influencia bastante.
Célia Lima

Quando a gente sai de um lugar
e chega a um clube, consegue
ter sucesso, consegue fazer as
coisas acontecerem como as
pessoas querem, tudo facilita.
Mas pra chegar lá, temos que
trabalhar bastante. Então sou
muito agradecido também, pelo
fato de sempre onde vou, são
sempre lugares preparados por
Deus. Acredito que sempre dá
bons frutos. Então isso também
me ajuda bastante.
TN) Você projetou realmente
a Seleção Brasileira?... Aconteceu?... Como foi isso pra você?
LG) Isso é o sonho de qualquer criança. Se você perguntar
para qualquer moleque que joga
futebol hoje, ele fala que quer
jogar na Seleção Brasileira. O
meu não foi diferente, desde pequeno sempre tive a vontade e
trabalhei pra conseguir realizar
esse sonho, e hoje estou tendo
a oportunidade de fazer parte
desse grupo, e vou continuar
trabalhando para estar nesse
grupo da copa do mundo, e se
Deus quiser conquistar o título
para todos nós brasileiros.
TN) Você é um jogador focado. Nas entrevistas nós vemos que sabe o que quer. Com
a fama repentina você consegue se manter a mesma pessoa? É difícil ser assim?
LG) Não cara. Difícil não,
porque você tem que saber o
que é melhor pra você. E o
que é melhor pra mim é isso.
É viver como sempre fui, entendeu. Sempre respeitando ao
próximo, sem querer ser melhor
do que ninguém. Todas essas
pequenas coisas que eu procuro fazer no meu dia a dia me
ajudam a realizar os meus objetivos. Tanto pessoais quanto
profissionais. Então isso é um
dom, não do meu segredo, mas
é uma forma de viver que tenho
e que me ajuda bastante.
TN) A Copa das Confederações foi o momento mais importante pra você? Foi um momento
especial na sua vida?
LG) Foi um momento marcante sim, foi um momento que
todo jogador sonha: uma final
no Maracanã e conquistar um título. Mas eu acho que o melhor
de tudo, eu vou frisar novamente nessa palavra, a oportunidade
que eu tive de jogar como titular
na seleção. Porque foi dali onde
tudo começou, aonde eu pude
aos pouquinhos me firmar, aos
pouquinhos mostrar pro mundo,
pro povo brasileiro quem era o
Luiz Gustavo. Então isso foi
um dos fatores positivos que eu
quero levar na continuidade do
ano que virá , pra poder chegar
bem na copa do mundo.

TN) Você é novo, então
parte da sua adolescência
foi jogando futebol. Como
é o Luiz Gustavo fora das
quatro linhas? O que você
gosta de fazer? Qualquer
pessoa com sua idade estaria em festas ou nas baladas. E você?
LG) Pra mim é tudo ao
contrário. É tudo que as
pessoas talvez na minha
idade pensem de festa. Claro, todo mundo gosta de
festa, de aproveitar um pouco, mas tudo tem momento. Agora eu tenho minha
noiva, tenho meu filho que
vai nascer. Eu procuro dar
mais atenção a eles. Já passei dessa fase, agora eu vivo
mais tranquilo. Pra minha
família, em casa, procuro
fazer as coisas que tenho
que fazer pra minha família,
vamos dizer assim.
TN) No dia da homenagem que a Prefeitura organizou, as pessoas definiram o
Luis Gustavo como uma pessoa simples mas frio, sem emoção. Você sempre foi assim?
LG) Eu sou tranquilo.
Sou muito calmo. Depois da
perda da minha mãe eu tive
que aprender muitas coisas
sozinho. Então uma coisa
que eu aprendi foi essa auto
proteção de me proteger de
qualquer momento de tristeza ou momento de felicidade, eu procuro me manter
do jeito que eu vivo todos os
dias, em paz, tranquilo, sem
esquentar a cabeça com muita coisa. E é isso que é o Luiz
Gustavo. Muita tranquilidade, me preocupo com o que
tem que se preocupar, que
não são muitas coisas, graças a Deus, mas eu sou muito
simples, sou muito “gente da
gente” mesmo.
TN) No sábado o Bayern
ganhou o Mundial de Clubes, muitos dizem que você
faz parte também, outros
dizem que você teria vaga
lá, mas sua mudança para o
Wolfsburg foi focada. Essa
mudança foi planejada,
tudo certo?
LG) Tudo tranquilo, tudo
perfeito. Fico feliz pelos
meus amigos que estão lá,
que merecem mesmo o título.
Mas sem ressentimento. Eles
seguem a vida deles. Eu sigo
a minha, os meus projetos
e, como eu sempre costumo
falar comigo mesmo, tenho
costume de orar bastante a
Deus. Então ele sabe o que
tem de melhor pra mim.
Célia Lima

5
Em julho deste ano, carreata com atleta passou pelas ruas de Moreira César e centro da cidade

Prefeito elogia desempenho do meio-campista

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

TN) Agora no Wolfsburg
você quer conquistar o mesmo destaque que teve no
Hoffenheim? De repente
fazer o time evoluir?
LG) O time tem um projeto. Nosso time é um time
que tem uma condição muito grande. Se quiser montar
um time bom, da noite para
o dia eles podem. Porque é
um clube muito bem financeiramente, onde o dono do
time gosta muito de futebol.
Então é isso que ele tem, que
ele procurou fazer com a minha contratação. Dar uma
força maior para o time, já
tem planejamento de contratar outro jogador também de
nome para ajudar. E assim é
o objetivo, assim começa a
se construir uma grande equipe. E a gente tem uma base,
então temos boas chances de
conquistar nos anos seguintes
coisas boas.
TN) Quem acompanhou
sua trajetória falava que o Jardel, seu irmão, jogava mais. É
verdade essa história?
LG) Eu tenho que falar
que ele era muito bom mesmo. Monteiro também jogava
bem. Eu jogava junto com
eles às vezes, mas ele era bom
jogador. Totalmente diferente
da minha posição, ele tinha
outras qualidades que tenho e
tinha, e a palavra que sempre
friso é a tal da oportunidade.

Se tivesse oportunidade para
muitos naquela época, acredito
que antes mesmo já teria outro
“Guga” em Pindamonhangaba.
TN) Foco agora é a Copa
do Mundo? Evidentemente...
LG) Sem dúvida, foco total
na Copa do Mundo e no meu
clube, pois o que queremos é
terminar essa temporada bem,
mas a Copa do Mundo, sem
dúvida, é o que vem de melhor
neste ano.
TN) Nessa correria toda,

cada vez mais apertado, Copa
do Mundo chegando, você poderia morar em São Paulo, ou
em outro lugar. Na primeira
pergunta que fizemos, você foi
enfático. Pinda segue na sua
cabeça, você continua focado
na cidade e na família. A sua
idéia é estar sempre, dentro do
possível, aqui em Pinda? Não
quer tirar sua base daqui?
LG) Não. Eu gosto muito
daqui, me sinto bem, tranquilo.
Pretendo continuar morando

aqui durante muitos anos.
TN) Domingo tem o jogo
beneficente. A sua idéia é estar
sempre colaborando com a cidade, devolvendo esse carinho
que Pindamonhangaba lhe dá?
LG) Sem dúvida. Os outros
jogos eu fui mais convidado do
que organizador. Agora o pessoal da secretaria fez uma coisa
mais formal. Com o meu nome
mesmo, onde fica uma coisa
mais séria e foi meio espontâneo, mas por ser o primeiro

está de bom tamanho. Agora é
dar continuidade nessa “Copa
Guga”. Convidar o pessoal para
estar presente no dia 29 pra dar
uma força e poder ajudar o próximo.
TN) Por falar em amigos,
na “Copa Guga” que terminou
no último domingo, muitos que
estavam em campo foram seus
companheiros de bate bola e de
infância. É uma oportunidade
muito legal, nessa vida corrida,
de rever os amigos?
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LG) Sem dúvida, é sempre bom rever os amigos e dia
29 vai ser uma oportunidade
ímpar disso acontecer.
TN) No meio de tanta
coisa legal, você ainda tem
metas para o futuro?
LG) Claro. Sem metas
na vida a gente começa a
colher coisas ruins. Então
eu tenho várias metas, vários sonhos a serem realizados, e vou lutar bastante pra
conquistá-los.
Gil Arruda

Ao lado do irmão Jardel, jovens aprovados no “peneirão” e o amigo professor Hamilton em sua residência

Gil Arruda

Volante confirma presença
em amistoso beneficente
Partida acontece domingo na Ferroviária
O jogador Luiz Gustavo, do Wolfsburg e da
Seleção Brasileira, fará um jogo beneficente
em Pinda no domingo
(29). A partida será no
campo da Associação
Atlética Ferroviária, no
bairro Boa Vista. A entrada é 1kg de alimento
não perecível, que será
revertido a entidades.
A
confraternização no futebol terá início a partir das 9 horas,
quando vai ocorrer uma
partida preliminar, na sequência, o campeão da
Copa Guga, o Vila São
José encara o time de
Luiz Gustavo e amigos.
No combinado dos
amigos do craque estarão, por exemplo,
Bruno Oliveira (Palmeiras), Vitor Hugo
(Atlético Mineiro), Luciano Henrique (Taubaté), Rubens Júnior
(ex-Corinthians, Palmeiras, Porto, Vasco),

Gil Arruda

Ficha técnica:
Nome: Luiz Gustavo Dias
Nascimento: 23.07.1987 (26 anos)
Local: Pindamonhangaba, São Paulo
Altura: 1,87 metro
Posição: volante
Trajetória categoria de base:
Atleta amador Pindamonhangaba até 2003
A partir de 2004, passagens por clubes de Alagoas: entre os mais
famosos estão o Clube de Regatas Brasil e o SC Corinthians Alagoano.
Trajetória profissional:
2007 – SC Corinthians Alagoano (Maceió) - 21 jogos e 2 gols
2007 – Clube de Regatas Brasil (Maceió) - 14 jogos e 1 gol
2007 - 2010 – TSG 1899 Hoffenheim (Alemanha) - 109 jogos
e 2 gols
2011 - 2013 FC Bayern München (Alemanha) – 100 jogos e 6 gols
2013 – VfL Wolfsburg (Alemanha) - 11 jogos e 1 gols
Seleção brasileira – 16 jogos e 1 gol

L Gustavo autografa camisa do Hoffenheim - time pelo qual despontou na Alemanha

entre outros. O missionário Dunga também marcará presença na partida.
A torcida ainda poderá

concorrer a três bicicletas, camisa oficial autografada ou ainda receber
uma das bolas autografadas, que serão chuta-

das ao público.
Os times que participaram da Copa Guga
também serão homenageados e receberão prêmios.

Carreira do craque quase naufragou
Quem vê Luiz Gustavo como titular da
Seleção Brasileira nem
imagina que o volante
quase abandonou o futebol por três vezes, entre 2006 e 2007, quando
ainda sonhava em fazer
sucesso
profissionalmente em Alagoas. Para
complicar, neste período
ele já havia perdido a
mãe e tinha no pai e no
irmão Jardel seus únicos
alicerces.
O salário, abaixo do

Divulgação

mínimo, costumava atrasar com frequência. Seu
pai, Luiz Dias, fazia
terceiro turno em uma

metalúrgica para tentar ganhar um pouco a
mais para enviar ao filho. E, apesar de tanto

esforço, Luiz Gustavo
não conseguia sair da
reserva.
O volante chegou a
voltar para Pindamonhangaba, mas reconsiderou depois de tomar bronca do pai. A cena quase
se repetiu meses depois e
seu Luiz teve de intervir
por telefone. A terceira e
última tentativa ocorreu
após seus agentes darem
um calote quando Luiz
Gustavo assinou contrato
com o CRB, de Alagoas.

Títulos:
Bayern de Munique
Liga dos Campeões da Europa 2012/2013
Campeonato Alemão 2012/2013
Copa da Alemanha 2012/2013
Supercopa da Alemanha 2013
Brasil
Copa das Confederações 2013

Futebol decolou
na Alemanha
Quando saiu de Alagoas
e se transferiu para o Hoffenheim Luiz Gustavo não
tinha a mínima noção do
que vinha pela frente, sua
equipe estava na segunda
divisão e conseguiu o acesso para a elite do futebol
alemão, fato que despertou
o interesse do poderoso
Bayern de Munique, onde
após ser contratado, teve
uma temporada mais do que
perfeita e, em 2012/2013
fez parte da inédita tríplice
coroa – conquistou a Liga
dos Campeões da Europa,
o Campeonato Alemão e
a Copa da Alemanha. Pela
Seleção Brasileira, após ter
sido convocado uma vez
por Mano Menezes, ganhou

titularidade absoluta com
Felipão na Copa das Confederações e ainda virou garoto propaganda da seleção
canarinho.
As conquistas, ao lado
das chuteiras e da medalha
da Copa das Confederações
estão perpetuadas na sala da
casa do craque, admiradas
pelos amigos e principalmente por ele.
Todas as conquistas e as
belas atuações só não impressionaram o técnico Pep
Guardiola, que não assegurou sua presença na equipe
que acaba de conquistar o
Mundial de Clubes do Marrocos, título que também
teve a participação do craque pindense.

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

Felipe César – FC reitera Vereador Janio agradece a
a construção de uma
Administração Municipal pelos
rodoviária na Via Dutra pedidos atendidos em 2013

o

CaMpeão

João

gabrieL e o

Vereador proFessor eriC

Na última sessão ordinária
do ano, o vereador Professor
Eric (PR) homenageou o jovem João Gabriel das Chagas
Pedroso Bento que conquistou
o título de campeão brasileiro
de atletismo, em Belém, no
estado do Pará. “Esse jovem
competidor do atletismo demonstrou a importância do
esporte na vida de uma pessoa.
A persistência é o caminho do
exito!”, ressaltou o vereador.
Na leitura da biografia de
João Gabriel, o Professor Eric
enalteceu os resultados do
jovem atleta. “João Gabriel
já obteve a segunda melhor
marca no Brasil e o nono melhor tempo do mundo em sua
categoria. Ele é aluno da E.E.
Deputado Claro César (DCC)
no Distrito de Moreira, sendo

ótimo aluno. João Gabriel é
motivo de orgulho para nossa
cidade e deve ser considerado
exemplo e referência para os
nossos jovens”, declarou o
vereador Professor Eric.
Mensagem
de Boas Festas
Com o espírito natalino
nos envolvendo, dirijo-me à
todos os amigos, colaboradores, eleitores e cidadãos,
profissionais da imprensa,
twitteiros e blogueiros, que
nos acompanham, apoiam
e divulgam nosso trabalho.
Quero desejar a todos um
excelente e Santo Natal e que
o ano de 2014 traga prosperidade, saúde e sucesso. São os
meus sinceros votos à todos,
em especial, ao meu querido
povo Pindamonhangabense!

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

Mensagem
de Boas Festas
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.
(Fernando Pessoa)

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

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

O vereador Felipe César – FC
(PMDB) reitera ao Prefeito, a realização de estudos para viabilizar
a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da Rodovia Presidente Dutra. Em sua
justificativa, o vereador alega
que a atual rodoviária, construída
há mais de 30 anos é pequena e
não comporta a entrada de mais
empresas com novas linhas de
ônibus. A construção de uma
outra, mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira da
Via Dutra, vai proporcionar que
novas empresas e novas linhas
possam ser criadas e atendidas,
principalmente ligando as regiões
norte e sul do Brasil, permitindo
que Pindamonhangaba possa ter
ligações com outras cidades e
capitais do país. “Nossa cidade
cresce a cada dia, e a Dutra está
cada vez mais próxima, desta
forma, uma rodoviária às margens
desta rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.
Criação da
Secretaria da Agricultura
O vereador Felipe César – FC
enviou sugestão ao prefeito, através de Indicação, em que solicita
a criação da Secretaria da Agricultura em Pindamonhangaba. O
vereador alega que o prefeito transferiu a Diretoria
de Agricultura, que estava
vinculada à Secretaria de
Indústria e Comércio, para
a Secretaria de Governo
e Integração, o que tem
dificultado a tramitação
de ações vinculadas ao
meio rural. Além do mais,

O vereadOr apresentOu diversas

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

O Vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) faz
um balanço do primeiro
ano do seu 7º mandato e
agradece a Administração
Municipal pelos pedidos
atendidos ao longo de
2013. Para o parlamentar,
é de extrema importância
essa ligação com a população, afinal o Legislativo
representa um canal com
a sociedade.
“Os munícipes fazem
suas reivindicações, e nós
elaboramos os projetos,
indicações, enfim, tudo que
é de competência do Legislativo, e cobramos a atenção
do Prefeito; e isso tem dado
bons resultados”, destacou.
De acordo com o vereador,
assim como é importante pedir,
também é importante agradecer.
Janio explicou que, entre as
reivindicações atendidas, estão:
colocação de lombadas; pinturas
de sinalização de solo; instalação
de semáforos em diferentes pontos
da cidade; operação tapa-buracos,
entre outras coisas.
Segundo o vereador, os pedidos atendidos visam trazer segurança e bem estar a população.
“Estes buracos vem causando
danos nos veículos, sem contar
dos riscos aos motociclistas e
pedestres”, enfatizou.
Escola COIN
Uma importante solicitação do
vereador Janio que foi atendida
pela Administração Municipal
foi a lombada em frente a Escola
COIN. “Nós fizemos a indicação
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Vereador FeLipe
C é s a r - FC
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Vereador Janio ardito Lerario

à Administração, em nome dos
moradores, professores e pais
de alunos, que entenderam a
gravidade e a falta de segurança
neste local devido ao grande
movimento, principalmente nos
horários de entrada e saída dos
alunos na escola.
Sabesp
Janio também agradece a estatal governamental Sabesp que
atendeu todas as solicitações. “É
muito importante para nós que
ocupamos um cargo público,
receber uma atenção como esta
que a Sabesp nos oferece, uma vez
que nossos pedidos, por pequeno
que seja, são em favor de nossa
população, visando melhorar a
qualidade de vida e contribuir com
a segurança de todos; agradeço a
atenção e o pronto atendimento da
Sabesp”, acrescentou o vereador.

Fale com o Vereador Janio Lerario

O vereador Felipe César – FC deseja
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
a toda a população Pindamonhangabense

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

Projeto sobre o Autismo
Martim Cesar alerta
do Dr. Marcos Aurélio é sobre prazo para anistia
aprovado por unanimidade de multas e juros de IPTU
Na sessão do dia 16 de dezembro, foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei, de
autoria do vereador Dr. Marcos
Aurélio (PR), que “Estabelece
diretrizes a serem observadas na
formulação da Política Municipal de Atendimento às Pessoas
com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento – AUTISMO”.
O Autismo é um termo geral
utilizado para descrever um grupo de transtornos de desenvolvimento do cérebro, conhecido
como “Transtornos do Espectro
Autista” (TEA). Os “TEA” são
um conjunto de manifestações
que afetam o funcionamento
social, a capacidade de comunicação, implicam em um padrão
restrito de comportamento e
geralmente vem acompanhado
de deficiência intelectual. Em
comum, as pessoas que fazem
parte dos “TEA” apresentam
dificuldades em entender as
regras de convívio social, a
comunicação não verbal, a intencionalidade do outro e o que
os outros esperam dela.
O diagnóstico do Autismo
baseia-se na história de vida do
paciente, no comportamento
observado em diversas situações e em testes educacionais e
psicológicos. Como os sintomas
do Autismo variam, as vias
para a obtenção do diagnóstico
também variam. Em algumas
crianças são identificados atrasos no desenvolvimento antes
delas serem diagnosticadas com
Autismo e assim podem receber
intervenção precoce ou serviços
de educação especial.
A implantação da Lei, segundo o Dr. Marcos Aurélio “é
importante porque, quanto mais
cedo for feito o diagnóstico,
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O vereador Martim Cesar
(DEM) 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 dezembro/2013 a março/2014.
“O munícipe deverá se
dirigir à Prefeitura munido
dos documentos originais
e cópias do RG, CPF, e o

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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,
podendo em alguns casos
chegar a até 95%, em outro,
o contribuinte poderá quitar
o valor em até 30 parcelas”,
alerta Martim Cesar.

Vereador dr. MarCos auréLio

menores serão os prejuízos para
o desenvolvimento do autista
e, com a realização de um tratamento adequado, a qualidade
de vida da pessoa com Autismo
será muito melhor”.
Dr. Marcos Aurélio
deseja Boas Festas
a toda população
O vereador Dr. Marcos Aurélio, agradece toda a população
de Pindamonhangaba pelo apoio
recebido durante todo o ano
de 2013.Este primeiro ano do
segundo mandato do edil teve,
como foco principal, a luta pela
melhoria da saúde dos munícipes e importantes reivindicações
como a construção do Pronto
Socorro Infantil, a construção da
Creche do Idoso e a contratação
de mais médicos e psicólogos.
“A saúde da população é, cada
vez mais, a minha prioridade,
e continuaremos batalhando
para que todos de Pinda tenham
uma melhor qualidade de vida”,
enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.
“Minha família, minha
equipe de assessores e eu, desejamos à todos Boas Festas e um
Ano Novo de muitas realizações
e prosperidade!”

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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adOlescente fOi campeãO naciOnal de atletismO
e é mOtivO de OrgulhO para pindamOnhangaba

de

Vereador Professor
Eric homenageia o
campeão João Gabriel

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

Vereador MartiM Cesar

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
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TRIBUNA DO NORTE
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

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

Professor Osvaldo
Vereador Roderley
Ricardo Piorino deseja
faz um balanço do seu
Miotto comemora o seu muita paz, saúde e
primeiro ano de mandato primeiro ano de conquistas amor para todos

VereAdor proFessor osVAldo

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB) faz
uma análise de seu primeiro ano
de mandato como Vereador no
município de Pindamonhangaba, e se mostra feliz pelo trabalho
realizado em 2013, e ressalta que
vai continuar lutando e trabalhando para defender os direitos
da população, para que todos
os munícipes de nossa cidade
possam saber o real papel de um
legislador dentro da Câmara de
Vereadores.
Dentre suas conquistas
estão:
- A construção do CAT –
SESI e a aprovação do Projeto
de Lei que autoriza o Executivo
a realizar doação de área, com
encargos para o SESI - Serviço
Social da Indústria, que conta
com uma formação continuada
dos profissionais da educação
e um conteúdo mais amplo e
diversificado junto aos alunos.
- Aprovação da emenda
modificativa ao Projeto de
Lei nº 23/2013 que autorizou
a concessão de bolsas para o
Ensino Superior presencial e a
distancia, para alunos residentes

O vereador Roderley Miotto
(PSDB) fez um balanço extremamente positivo do seu primeiro
ano na Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba. Em um ano,
registrou mais de oitocentas proposições, com doze Projetos de Leis,
onde procurou atender à população
do município, atuando nas áreas
onde Pindamonhangaba apresenta
os maiores problemas, inclusive
criando a Frente Parlamentar em
Defesa da Vida e da Família.
Como presidente da Comissão de
Finanças, o parlamentar teve aprovado o Projeto de Lei que determina
o envio trimestral de relatórios da
gestão do transporte. Outro projeto
aprovado proíbe a inauguração de
obras públicas incompletas ou que
não estejam em condição de atendimento.
Na área da saúde, Roderley
Miotto teve aprovado Lei que dispõe
sobre a fixação da lista de medicamentos disponíveis para entrega na
Rede Municipal de Saúde, faltando
apenas o crivo do prefeito. Outros
projetos em tramitação tratam do
prazo para remarcação de consultas
e condições de marcação diferenciadas para idosos e portadores de
necessidades especiais.
Preocupado com a segurança e na luta contra as
drogas, o edil destinou mais
R$ 350 mil para a atividade
delegada com uma emenda ao
orçamento de 2014, aprovada
por unanimidade na Câmara.
Também apresentou projetos
para a divulgação do Disque
Denúncia – 181 nos veículos
do Sistema de Transporte Co-

em Pindamonhangaba.
- Foi um dos autores do
Projeto de Indicação 15/2013
que dispõe sobre a criação de
Projeto de Escola de Excelência
Esportiva, que foi enviado ao
executivo no dia 16/10/2013.
- Foi membro da mesa julgadora que escolheu o cardápio
da Alimentação Escolar dentro
do nosso município.
- Presidiu a Sessão em comemoração à Semana de Mobilização Social pela Educação
no dia 16//09/2013
- A construção das Galerias
de Águas Pluviais do bairro
Marieta Azeredo, que através
do requerimento nº 137/2013
e de diversas visitas ao subprefeito de Moreira César Manoel
Pereira Santos, rapidamente se
prontificou em realizar as obras
no bairro.
- A solução para as enchentes
ocorridas no bairro do Carangola, com a construção de uma válvula de retenção, a interligação
das galerias e a ampliação das
bocas de lobo e ramais.
- Recapeamento de toda extensão da avenida Luiz Dumond
Villares, através do requerimento 679/2013.
- Calçamento em toda a
extensão da avenida Dr. Nélson
Guaragna, no anel viário próximo ao Tenda.
- Regularização do Pedágio
da SP-62 que liga Pindamonhangaba ao distrito de Moreira
César, Dentre muitos outros.
O professor Osvaldo Macedo Negrão ressaltou que os
trabalhos continuarão e conta
com a colaboração de toda a população para juntos realizarem
a fiscalização do Poder Público
de nossa cidade.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O Vereador Toninho da
Farmácia deseja a todos um
feliz Ano Novo com muita paz
e alegria e com a esperança
que 2014 seja um ano ainda
melhor a todos nós.
FELIZ 2014 !!!

VereAdor riCArdo piorino

Magrão pede urgência para
vistoria da Vigilância Sanitária
na Santa Casa e Pronto-Socorro

de

Estamos no final de mais um ano, época em que nós paramos
para somar as coisas boas que aconteceram em nossas vidas e
nos preparamos para as coisas boas que acontecerão conosco
neste novo ano que se aproxima.
Todas as coisas ruins devem ser deixadas pra trás e somente
coisas boas e positivas devem ser levadas como exemplo e
como meta para este novo ano que se aproxima.

cada vez melhor”.
“Esperamos que em 2014
as esperanças se renovem,
e desde já, firmamos nosso
compromisso de atuarmos
com lealdade, atitude e muita
responsabilidade, respeitando
a vontade popular”, declarou
Ricardo Piorino.

C o m u n i C A ç ã o /CVP

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

Fotos: AssessoriA

FArmáCiA

de

O Presidente da Câmara
de Vereadores, Ricardo Piorino (PDT), vem a público
externar votos de muita paz,
saúde e amor para a população
de Pindamonhangaba. “Agradeço a todos que estiveram do
nosso lado, colaborando para
a construção de uma cidade

Fale com o vereador:

Toninho da Farmácia
deseja a todos um
ótimo Ano Novo

dA

AssessoriA

“em 2014 continuaremos emPrenhados às
necessidades de Pindamonhangaba”

V e r e A d o r r o d e r l e y m i o tt o

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

VereAdor toninho

letivo e para a exibição obrigatória
de vídeos educativos antidrogas em
shows e eventos culturais. O mais
recente projeto do vereador, sancionado pelo Prefeito, obriga as agências
bancárias a bloquearem a visão do
atendimento nos caixas, para evitar
os olheiros e as dicas para o crime
da “saidinha de banco”.
Participativo no dia a dia da
comunidade, o vereador Roderley
Miotto também luta para trazer para
Pindamonhangaba o restaurante
Bom Prato. Também teve uma participação ativa na conquista do Poupa
Tempo e da casa de recuperação para
dependentes químicos, que se encontram em processo de implantação.
“Estou certo que 2013 foi um ano
positivo, pois trabalhei para atender
às necessidades do povo pindense,
fortalecendo parcerias para trazer
conquistas e ouvindo a população.
Fico feliz por ter estabelecido um
diálogo com os munícipes, que nos
cobram diariamente e nos fazem
manter o foco. Esse ano foi marcado pela dedicação e pela constante
renovação das nossas metas e objetivos. Espero que 2014 seja um ano
de muito trabalho e mais desafios”,
enfatiza Roderley Miotto.

C o m u n i C A ç ã o / CV P

C o m u n i C A ç ã o /CVP

de

de

AssessoriA

AssessoriA

PreocuPado com a situação anormal,
2013,

vereador requereu, na última sessão de

rigorosa fiscalização nestes dois órgãos da saúde
Na última sessão de 2013, realizada nesta segunda-feira, dia 16, o
vereador Carlos Eduardo de Moura
– Magrão (PPS) solicitou – por meio
de requerimentos verbais - ao Executivo que adote providências urgentes
para realizar vistoria, através do
Departamento da Vigilância Sanitária, na Santa Casa de Misericórdia
de Pindamonhangaba e reiterou o
requerimento nº 2.683/2013, pedindo
vistoria também no Pronto-Socorro.
O vereador havia protocolado o
requerimento nº 2638/2013 no dia
14 de outubro, solicitando a vistoria para o PS, devido às inúmeras
reclamações do péssimo estado dos
banheiros, das pinturas defasadas
e de equipamentos enferrujados.
Porém, este requerimento ainda
não havia sido atendido pelo órgão
responsável.
Agora, após receber nova denúncia de uma munícipe, que relata
diversas irregularidades na Clínica
Médica da Santa Casa, entre elas, o
atendimento desumano; as péssimas
condições de higiene do local com
odor insuportável de fezes, urinas; a
falta de ventilação; a falta de limpeza
dos banheiros com sanitários sujos,
entupidos, lençóis usados jogados
no chão; paredes dos banheiros com
limos, metais dos banheiros (barras

AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

VereAdor mAgrão

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que desde o dia 21 de dezembro se
encontra em período de Recesso Parlamentar,
retomando os trabalhos com a 1ª Sessão Ordinária
do ano de 2014 no dia 27 de janeiro, às 18 horas.
Se faz importante ressaltar que os trabalhos
do Legislativo, Administrativo, Gabinetes e funcionamento da Casa de Leis permanecem normal
durante o mês de janeiro.

Os vereadores e servidores da

de apoio) enferrujados e etc, o vereador fez uso da Tribuna e reivindicou
urgência na vistoria da Vigilância
Sanitária, que seja feita dentro do
prazo regimental, que é de 15 dias.
“Está havendo descaso com
os munícipes que necessitam do
atendimento da Santa Casa via SUS,
principalmente os que pleiteiam vaga
na UTI. Cabe à Vigilância Sanitária
a fiscalização dos estabelecimentos
hospitalares, a fim de que seja garantida a preservação da limpeza e
da higiene desses locais, evitando
a proliferação de doenças. Vamos
aguardar a vistoria e os relatórios
para tomarmos as medidas cabíveis”,
conclui o vereador Magrão.
lençol

Comunicado
de Fim de Ano

Câmara desejam a toda a população
um novo ano de muitas realizações!
Feliz 2014!
AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

jogAdo no Chão sujo

de Fezes e urinA

Fotos: AssessoriA

do VereAdor

mAgrão

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
VAso

s A n i tA r i o e p i s o s u j o s ,

lixeirA trAnsbordAndo lixo

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

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

AssessoriA

de

ComuniCAção

AssessorA de ComuniCAção:
nAtáliA lugli sper
A s s i s t e n t e s d e i m p r e n s A p A r lA m e n tA r :
l u i z C A r l o s p i n t o (mt b 32.783)
r o b s o n l u í s m o n t e i r o (mt b 18.021)
t e l e f o n e s : (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

14 Esportes

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013
Marcos Vinício Cuba

Vila São José vence Copa Guga nos pênaltis

Após empate por 1 a 1 na etapa complementar, Vila São José, do técnico Vicente, venceu o Real Esperança por 4 a 2, nos pênaltis
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

MARCOS VINÍCIO CUBA
O time da Vila São José foi o grande campeão da Copa Guga
com uma vitória nos pênaltis por 4 a 2. A ﬁnal ocorreu no domingo (22), no campo do Centro Esportivo José Ely Miranda,
“Zito”.

A partida

Vila recebe medalhas de campeão da Copa Guga
Marcos Vinício Cuba

Irmão de L. Gustavo participa de premiação

A partida entre Real Esperança e Vila São José teve
Paulo Nogueira Pinho no
comando da arbitragem, auxiliado por Luis Cláudio Reis
de Souza e Érika Alacrino
dos Santos, todos proﬁssionais da Federação Paulista.
No primeiro tempo ﬁcou
tudo igual, com ambos os
times fazendo lances perigosos, mas os dois goleiros
ﬁzeram a diferença, com
defesas espetaculares. No
segundo tempo o Real Esperança balançou a rede, com
o camisa 7, Tom. O Vila São
José empatou nos 38 minutos e a decisão foi nos pênaltis, Real Esperança 2 x 4 Vila
São José.
Os batedores Gu e Cristiano marcaram pelo Real
Esperança, pela Vila São
José os gols foram de Tica,

Gabriel, Té e André.
O goleiro Felipe conta que
a vitória foi conquistada graças à união de toda a equipe
e agradeceu a conﬁança do
treinador Vicente. “Este título
é resultado de muito esforço
de cada um do time, a gente
se preparou bastante e está
aí, somos campeões”.
O técnico da Vila São
José, Vicente, agradeceu o
empenho de cada jogador e
comenta que ser campeão
da Copa Guga é uma honra,
pois Luiz Gustavo é um grande amigo. “Vencer um campeonato que homenageia o
Luiz Gustavo é bom demais,
eu tive o prazer de ter ele jogando com a gente, tenho a
ﬁcha dele lá em casa. O jogo
do dia 29 vai ser na verdade
uma grande confraternização
entre amigos”.

CONFIRA AS DEMAIS PREMIAÇÕES
Goleiro menos vazado – Felipe – Sapopemba.
Artilheiro – Bruno Daniezl, Vila São José, e Jhonny –
Real Esperança – com seis gols.
Disciplina – Piauí.

Troféu vai decorar galeria do Vila São José
Marcos Vinício Cuba

Marcos Vinício Cuba

Real Esperança conquistou a segunda colocação

Gu recebe troféu de vice-campeão

Artilharia da competição também foi premiada

Liga de Futebol reúne clubes para celebrar ano
A convite da Liga de Futebol de Pindamonhangaba,
representantes dos clubes
que participaram dos campeonatos organizados pela Liga
em 2013, estiveram no Sítio
Quatro Milhas, no último dia
19, para celebrar mais um ano.
A reunião contou com
a presença de autoridades,
familiares e presidentes das

agremiações. O presidente da Liga, Vlamir Lucas,
o Macarrão, agradeceu aos
convidados e comentou sobre os projetos para o esporte
em 2014.
“A nossa luta é fazer com
que o futebol de Pinda cresça
ainda mais. Vamos trabalhar
para que possamos ter campeonatos organizados e que

atraiam mais público para
os campos. Com o apoio de
todos, temos certeza que em
2014 as competições serão
mais fortes e competitivas.
Agradeço o apoio da Prefeitura de Pinda e da Câmara que
sempre se preocuparam com
o esporte e aos nossos patrocinadores e colaboradores por
acreditarem em nosso projeto.

Odirley Pereira

Representantes da Liga com árbitro Luiz Flavio de Oliveira

Agradeço a todos os presidentes dos clubes por acreditarem
e trabalharem pelo futebol”,
disse Macarrão.
O secretário de Esportes
representou o prefeito e comentou sobre o apoio da Prefeitura.
“Estamos visitando vários campos para saber quais
precisam de reforma ou
Odirley Pereira

melhorar a estrutura, como
vestiários. Vamos continuar
investindo no futebol, pois
acreditamos que o esporte é
o caminho para as crianças
terem um futuro melhor. O
prefeito faz questão de enfatizar a importância que o
esporte tem na qualidade de
vida de todos”.
O presidente macarrão

anunciou que a Liga agora
tem um site: www.ligadefutebolpinda.com.br, onde todos
poderão acessar as novidades
e notícias relacionadas ao futebol de Pindamonhangaba.
Outro ponto do evento
foi a entrega de bolas para
as equipes que disputaram
os campeonatos promovidos
pela Liga.

Odirley Pereira

Times que disputaram competições da Liga receberam bolas; página virtual foi lançada

Odirley Pereira

TerceiroPrefeitura
caderno
Municipal de Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013




































































































































































































































































 





















































































 
 
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































 

























































































Total: 270.000,00






























































































































































































































































 
































































































































































































































































































Total: 6.218.000,00
























































 
  
 









































Total: 158.000,00
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Total: 419.500.000,00











 
 
 
















Total: 1.419.000,00









 
 
 











































































































 
 
 
















 
 
 




















Total: 653.000,00
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Total: 2.272.000,00
















































































































 









 
















 

 

 



Total: 518.000,00

 



Tribuna do Norte



 
 





 




 





 de 2013
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro













 
 
 










































Total: 737.000,00
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Total: 2.179.000,00
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Total: 2.610.000,00
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Total: 1.221.000,00
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Total: 5.958.000,00
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Total: 2.093.000,00
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Tribuna do Norte



Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013
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Total: 10.704.000,00



 
 
 


 



 
 
 

















 



 







 




 


 



 






 



 



 



 



 



 







 
 
 










 




 



Total: 31.345.000,00








 







 



 



 






 



 








 
 
 










 



 





 





 





 



 



 



 



 



 



 
 



Total: 2.678.000,00
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Total: 11.728.000,00
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Total: 16.001.000,00



 





 









 



 

 




 

 

 



 

 




Total: 617.000,00
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Total: 683.000,00















 
 




 

 



 



 

 



 




 

 

 
 



 

 
 




 








 



 



 

 



 



 

 
 



 
 

 
 



 
 
 


















Total: 2.457.000,00
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Total: 10.461.000,00



 
 
 












 




 



 



 



 



 



 



 









Total: 8.421.000,00
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Total: 4.823.000,00






 
 
 








 



 



 






 










Total: 157.000,00
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Total: 66.714.000,00

 















 






 


 



 







 



 



 



 






 



 







 


 

 





 
 

 


 





 








 

 



 







 

 

 





 



 





 


 





Total: 32.418.000,00

 



 

 



 

 







 





















 










 

 


Total: 9.733.000,00



 



 



 

 

 

 

 


 

 
 

 
 

 
 




 
 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 












Total: 983.000,00











 

 

 





 





 

 
 










 







 

 
 
 




19














Total: 157.000,00
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Total: 3.584.000,00









 



 







 





 

 

Total: 6.335.000,00
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Total: 21.504.000,00
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Total: 3.870.000,00


 

 




 






 

 





 



 



 
 
 

 

 

 




















 

 

Total: 43.110.000,00










 





 







 
 

 





 



 

 





 

 

 

 



 
 
 

 




Total: 3.619.000,00
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Total:4.082.000,00



 

 

 



 
 
 



 
 
 





 








 

 


















 

 

 



Total: 13.436.000,00





 

 

 





 

 




 





 








 



 
 

 
 




 
 
 

 
 

 


 





















 

 






Total: 523.000,00




 




 

 



















 

 

 








 
 
 








 





  


 



 


 




 
 
 









 






 


Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013





 




Total: 11.072.000,00
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Total: 9.646.000,00
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Total: 200.000,00
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Total: 674.000,00
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013
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Total: 8.100.000,00























































 











































 



























 











 







 





























 



 







































 



































































 




 


















































 




























































 









 



 



 
 






















Total:
0,00



 
 
 
































































 









 









 











 





 



 
 

 





























 







 






 








 






Total: 1.754.000,00



 



 







 







 







 






















 












 

 





 

 









 





 

 
















 







 

 

 







 



 

 

 





 

 
 
 








 

 









 













 





 











 



 










 



 





 





 



 







 





 

 





 










 
 
 




 







 



 

























 







 



 





 









 

 



 



Total: 4.660.000,00




































































 








 




 





































































 









 




 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - CONSOLIDADO









































 








































 



Orçamento - Programa















 




 



Tabela Explicativa da Evolução da Receita e da Despesa
Lei nº. 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E e F.





















































 












































 



 










 


RECEITA
RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ULTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A
2013
CLASSIFICAÇÃO
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Contas Retificadoras
TOTAIS

2010

2011

2012

RECEITA PREVISTA
Exercício
Corrente
Exercício de
2013

2014

33.397.624,75

827.146,68
40.590.418,81

990.347,83
38.212.031,19

9.680.000,00
39.246.000,00

20.550.000,00
43.660.000,00

258.175.905,85 314.503.554,19 315.682.700,04 366.000.000,00 419.500.000,00

DESPESA
DESPESA REALIZADA NOS TRÊS ULTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013
CLASSIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Reserva de Contingência


TOTAIS

2010

2011

2012

RECEITA PREVISTA
Exercício
Corrente
Exercício de
2013

0,00

26.837.971,46
0,00

43.946.811,55
0,00

49.314.000,00


4.000.000,00



2014















































 


























































 
























 







 























































































































 



 













 




 

224.191.352,85 251.619.993,11 291.413.038,38 312.686.000,00 354.420.000,00
16.265.675,00



 

287.914.170,40 354.266.826,32 352.904.383,40 395.566.000,00 442.610.000,00
3.659.360,20



 

62.080.000,00



3.000.000,00



240.457.027,85 278.457.964,57 335.359.849,93 366.000.000,00 419.500.000,00















































 













































 





















Quarto Caderno
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013



 




 





 

Tribuna do Norte
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Tribuna do Norte




Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013










 




 









 




























 






































































 















 









 











 


















































 









 




 
 































 



















































































































 
 








 

























































































































 





































































 











































 










 




















































 













 




 













































































































 













 

































 





























































































 




 

























































































 



 








 
































 

















































































































 









 

 









 















































































































 

































































 















































































 

















































 






































































 











 






















 

 

 



 





 











 













 





































 











 
























 








 













 

 




















 








































 














 

 




 


























 





















 










 



 





 
























 









 














 

















 






 



 








 











 








































 

 






 




















 





































































































 





















































 
























































































 
 













 



























































 


 





















 







 

































 





















 













 















































































































 

 






































































































 

























 

 

 

































































































 




































































 



















 









 









 



















 





























































 





 












































 









 



















 




























































 




 

 


 

 





 



 



















































 














 








































 




 







 



 
































































 





































 











 











 















 

 















 








 









 










 














 
















 












 












 



 







 



 






 



















































 
















































































































 
 



 
















 








































































 









 









 
































































 












Tribuna do Norte


























25














Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro
de 2013
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Tribuna do Norte

 










 
 
 



Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013




 
 












 

 

 







 
 
 
 
 
 









 
 
 
 

 
 


















 
 
 
 

 













 
 
 
 

 
 






 






 














 



























 


 
 
 
 


 









 




 
 













 
 
 






 

 
 







 

 

 













 






 



 

 
 
 







 
 
 
 
 
 








 
 
 






















 




 
 
 




 
 
 
















































 
 
 










 















 
 
 





















 
 
 















































 
 
 

 
 
 



3.3.90.32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ASS FARMACÊUTICA
Manutenção Atenção Básica
Material de Distribuição Gratuita

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas-P Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis- P Civil

3.3.90.32

Manutenção da Assis Médica Ambulatorial
Material de Distribuição Gratuita

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16



3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16















 
 
 




 
 
 








3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39

Manutenção da Administração da Sub-Prefeitura
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

4.4.90.51



 
 
 




 
 
 


4.4.90.52

3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39

3.3.90.30
3.3.90.39

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16



 
 
 






6.000,00
500.000,00
20.000,00
400.000,00

Obras e Instalações
Ampliação e Manutenção de Instalações
Canalização e Urbanização de Córregos
Galerias de Águas Pluviais
Guias e Sarjetas
Praças, Parques e Jardins

80.000,00
270.000,00
320.000,00
290.000,00
1.020.000,00

Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanente
SUB-TOTAL

450.000,00
6.218.000,00

Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
Diárias - Civil
SUB-TOTAL

1.000,00
158.000,00

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

DEPARTAMENTO DE LAZER DE MOREIRA CÉSAR
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

118.000,00
38.000,00
1.000,00

3.3.90.14

Oper. e Manut. e Física, Desporto e Lazer
Diárias - Civil

3.3.90.14




 
 
 
 
 
 

1.960.000,00
694.000,00
208.000,00

118.000,00
38.000,00
1.000,00

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

 
 
 


486.000,00
159.000,00
8.000,00
653.000,00

DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE MOREIRA CÉSAR
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil



 
 
 

678.600,00

81.000,00
36.600,00
33.300,00

467.700,00

Manutenção Hiperdia
Material de Distribuição Gratuita
SUB-TOTAL

246.000,00
1.543.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.EM SAÚDE
Manutenção
da Folha de
Pagamentode Pindamonhangaba
Prefeitura
Municipal
Vencimentos e Vantagens Fixas-P Civil
746.400,00
Obrigações Patronais
255.300,00
Outras Despesas Variáveis- P Civil
51.300,00

Equipamentos e Material Permanente

Orçamento 2014
30.000,00

Manutenção da Vigilância em Saúde
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

54.900,00
39.000,00
34.500,00

Manutenção Dst/Aids
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

14.100,00
11.400,00
1.236.900,00

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MOREIRA CÉSAR
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
35.400,00
Obrigações Patronais
11.400,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
300,00
SUB-TOTAL
47.100,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOREIRA CÉSAR
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
35.400,00
Obrigações Patronais
11.400,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
300,00
SUB-TOTAL
47.100,00
SOMA

3.3.90.30
3.3.90.39



1.000,00

34.343.800,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEPTO.ADM.EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR
Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanente

99.000,00

Manutenção e Serviços de Merenda Escolar
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

1.758.600,00
42.900,00
1.900.500,00

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

DEPTO.PEDAGÓGICO/ENS.FUNDAMENTAL
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

4.4.90.52

Ensino Fundamental
Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanente

32.700,00
12.600,00
6.300,00

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MOREIRA CÉSAR
QUADRO AUXILIAR
Operação/Manutenção-Ensino
Fundamental

3.3.90.14

Diárias - Civil

3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

240.000,00

1.800,00
Orçamento 2014
673.800,00
129.000,00
975.000,00

3.3.90.30

Operação/Manutenção-Ensino Fundamental/QESE
Material de Consumo

3.3.90.39

Transporte Escolar
Operação/Manutenção-Ensino Fundamental
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.188.900,00

Operação/Manutenção-Ensino Fundamental/QESE
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

1.199.100,00
4.504.200,00

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

DEPTO.PEDAGÓGICO/FUNDEB
Ensino Fundamental
Manutenção da Folha de Pagamento - Fundeb - Apoio
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

1.316.400,00
441.300,00
62.100,00

3.1.90.11
3.1.90.13

Manutenção da Folha de Pagamento - Fundeb - Magistério
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess Civil
Obrigações Patronais

6.670.500,00
2.134.800,00

3.3.90.39

Manutenção Fundeb - Apoio
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.805.700,00

3.3.90.39



 
 
 


SUB-PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
GABINETE
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras despesas variáveis-Pessoal Civil
SUB-TOTAL
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

 
 
 


292.200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MOREIRA CÉSAR
Equipamentos QUADRO
em Geral AUXILIAR





 
 


1.800,00
15.000,00
18.900,00
84.000,00
19.454.200,00

4.4.90.52

 

 

 




 

Manutenção Cerest
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serv Terceiros - Pessoa Física
Outros Serv Terceiros - Pessoa Juridica
SUB-TOTAL

3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39









3.000.000,00
806.400,00
118.800,00
7.684.800,00

Orçamento 2014


 
 
 

2.200.000,00

Manutenção da Assist Médica Ambulatorial
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Outros Serv Terceiros - Pessoa Física
Outros Serv Terceiros - Pessoa Juridica



 
 
 

Postos de Saúde - Ambulatório/PSF/Reformas

3.3.50.43
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MOREIRA CÉSAR
QUADRO AUXILIAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ASS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.324.000,00
Obrigações Patronais
1.268.400,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
639.900,00



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba



Orçamento 2014
900.000,00
9.335.400,00

Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52

 
 
 






 
 
 




 
 
 

 
 
 




 
 
 



 
 
 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

4.4.90.52

3.3.90.32

 
 
 



3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16



 
 
 











 
 
 

378.600,00







3.3.90.39



 
 
 



3.3.90.36

Manut da Assistência
Ambulatorial
PrefeituraMédica
Municipal
de Pindamonhangaba
Outros Serviços de Terceitos - Pessoa Fisica
18.000,00




 



 
 
 

Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanante



 



 



4.4.90.52

4.4.90.52










 
 
 



5.385.300,00
1.827.600,00
325.200,00

Manutenção Atenção Básica

 
 
 



FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE/ASSIST A BÁSICA
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.3.90.30
3.3.90.36

 
 
 



3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MOREIRA CÉSAR
Material de Consumo
480.000,00
QUADRO
AUXILIAR
Outros Serviços
de Terceitos
- Pessoa Fisica
20.700,00





36.000,00

123.000,00
420.000,00
450.000,00
2.679.900,00



 
 
 




 
 

 





 
 
 

952.500,00
400.200,00
298.200,00

Manut da Assistência Médica Ambulatorial
Diárias
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.39





 
 
 



Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanante





 
 
 













4.4.90.52








 








 








5.490.000,00

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16





 






 







 
 
 





3.540.000,00
1.200.000,00
4.740.000,00

DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADM. DE OBRAS E SERVIÇOS
Obras e Instalações
Pavimentação de Vias Urbanas
750.000,00

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTÃO
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil



 
 
 









DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Limpeza Pública
Iluminação Pública
SUB-TOTAL

SOMA



 


 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 

4.4.90.51





 
 
 







 
 
 







 

 

 

 
 
 



3.3.90.39






7.187.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS









 
 
 






 


 

 





SOMA







 







Orçamento 2014
158.000,00




 
 
 





SUB-TOTAL

 





















DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE MOREIRA CÉSAR
QUADRO AUXILIAR













 


 
 
 
 


 
 





Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba



 
 
 

 
 
 











 



 

 
 
 
 

 

















 


 
 
 
 


 





 


 


 

 
















 


 
 

 
 



 









 
















 

 
 



 

 







3.1.90.11
3.1.90.13

Educação Infantil
Manutenção da Folha de Pagamento - Fundeb - Magistério
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess Civil
Obrigações Patronais
SUB-TOTAL

45.000,00

380.400,00
121.800,00
12.933.000,00

3.1.90.13
3.1.90.16

Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil

Tribuna do Norte

441.300,00
62.100,00

3.1.90.11
3.1.90.13

Manutenção da Folha de Pagamento - Fundeb - Magistério
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess Civil
Obrigações Patronais

3.3.90.39

Manutenção Fundeb - Apoio
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba
Outros Serviços
de Terceiros
- Pessoa
Jurídica
1.805.700,00

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 dezembro de 2013

6.670.500,00
2.134.800,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO



Educação Infantil

DEMONSTRATIVO
DASdeDESPESAS
MOREIRA
CÉSAR
Manutenção da Folha
Pagamento - DE
Fundeb
- Magistério
3.1.90.11
Vencimentos QUADRO
e VantagensAUXILIAR
Fixas - Pess Civil
380.400,00
3.1.90.13

Obrigações Patronais
SUB-TOTAL

3.1.90.16

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

121.800,00

LEI Nº 5.600, DE 17 DE


12.933.000,00
Orçamento
2014
4.500,00

3.3.90.30
3.3.90.39

Material de Consumo

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
 
Pindamonhangaba
para o exercício
de 2014.


 

Dr. Vito
Ardito Lerário, Prefeito Municipal de

Pindamonhangaba,
faz saber que a Câmara de Vereadores de
 
Pindamonhangaba
aprova e ele
promulga a seguinte Lei:



23.378.100,00

4.4.90.52

3.1.90.16

Vencimentos
e Vantagens
Fixas - Pessoal Civil
QUADRO
AUXILIAR

Obrigações Patronais
Equipamentos
em Geral
Equipamentos e Mat Permanente

Outras Despesas
Desporto
e Lazer Variáveis - Pessoal Civil

Operação e Manut Ed Física, Desporto e Lazer
3.3.90.14 Operação/Manutenção-Ensino
Diárias - Pessoal Civil Pré-Escolar
3.3.90.30
Material
de Consumo
3.3.90.30
Material
de Consumo
3.3.90.39
Outros
Serviços
de de
Terceiros
- Pessoa
Jurídica
3.3.90.39
Outros
Serviços
Terceiros
- Pessoa
Jurídica
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
SOMA
Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
3.1.90.13
Obrigações Patronais
GABINETE
3.1.90.16
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11
Vencimentos
e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desporto
e Lazer
3.1.90.13
ObrigaçõesQuadra
Patronais
Construção
Esportiva - Lot. Laerte Assumpção
3.1.90.16
Outras
Despesas
Variáveis - Pessoal Civil
4.4.90.51
Obras
e Instalações

4.4.90.52

Equipamentos em Geral
Operação
e Manut
Ed Física,
Desporto e Lazer
Equipamentos
e Mat
Permanente

3.3.90.30
Material de Consumo
3.3.90.36 DesportoOutros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
e Lazer
3.3.90.39 Operação
Outros
Serviços
de Terceiros
- Pessoa
e Manut
Ed Física,
Desporto
e LazerJurídica
3.3.90.48
Outros
AuxíliosCivil
Financeiros a Pessoa Física
3.3.90.14
Diárias
- Pessoal
SUB-TOTAL

3.3.90.30
3.3.90.39

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DEPARTAMENTO DE LAZER
SUB-TOTAL
Manutenção da Folha de Pagamento
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
ESPORTES
3.1.90.13 DEPARTAMENTO
Obrigações DE
Patronais
daDespesas
Folha de Pagamento
3.1.90.16 Manutenção
Outras
Variáveis - Pessoal Civil

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

4.4.90.51

3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.48

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Desporto e Lazer
Construção Quadra Esportiva - Lot. Laerte Assumpção
Obras e Instalações

Operação e Manut Ed Física, Desporto e Lazer
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
SUB-TOTAL

596.400,00
192.300,00

192.000,00
Orçamento
2014
4.500,00
9.000,00
189.900,00
120.000,00
76.500,00
660.000,00
1.161.000,00
1.059.600,00

 
será realizada mediante a arrecadação dos
5 Art. 2° A Receita
 
tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma

da Legislação em vigor e das especificações constantes no anexo
Nº. 02 
da Lei
4.320/64, com o seguinte desdobramento:


RECEITAS
CORRENTES




Receita
Patrimonial


126.900,00
43.500,00
9.600,00
400.000,00

3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS/GESTÃO
Manutenção da Folha de Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

4.4.90.52

Assistência Social Geral
Equipamentos em Geral
Equipamento e Material Permanente

3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39

4.4.90.52

3.3.50.39
3.3.50.43
3.3.90.18
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.48

4.4.90.52

Promoção Social
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL
FMS/PROTEÇÃO BÁSICA
Assistência Social Geral
Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanente
Promoção Social
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subvenções Sociais
Auxilio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Aux Financeiros a Pessoas Físicas
SUB-TOTAL

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

25.288.000,00

180.600,00
42.900,00
360.000,00
3.000,00
9.000,00
3.061.600,00

3.3.50.43
3.3.90.30
3.3.90.39



Operações de Crédito



Transferências de Capital

512 – 
Saneamento Básico Urbano


4.450.000,00

541 – Preservação e Conservação Ambiental

2.120.000,00

606 – Extensão
Rural


1.510.000,00


1.079.000,00

695 – Turismo

1.774.000,00
6.208.000,00



812 – Desporto Comunitário

7.814.000,00

813 – Lazer

871.000,00


– Serviço da Dívida Interna

4.100.000,00

– Reserva de Contingência

3.000.000,00


419.500.000,00





03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Correntes

Despesas
de Capital


43.660.000,00

TOTAL DA RECEITA

354.420.000,00
62.080.000,00



898.800,00
319.200,00
98.400,00

01 – Legislativa

10.000.000,00

2.2 – Administração do Gabinete

04 – Administração

94.330.000,00

08 - Assistência Social

20.712.000,00

09 – Previdência Social

4.660.000,00

2.3 – Sub Prefeitura de Moreira
César
2.4 – Secretaria de Assuntos
Jurídicos
2.5 – Secretaria de Desenv.
Econômico

13 – Cultura

60.000,00

4.200,00
21.000,00
36.000,00
135.000,00
1.572.600,00

130.500,00

45.000,00
546.000,00
457.500,00
115.500,00
15.000,00
346.800,00
1.147.500,00
2.803.800,00

6.000,00

3.930.000,00
35.250.000,00

16 – Habitação

3.597.000,00

17 – Saneamento

4.450.000,00

18 – Gestão Ambiental

2.120.000,00

20 – Agricultura

1.510.000,00

22 – Indústria

1.079.000,00

23 – Comércio e Serviços

1.774.000,00

24 – Comunicações

1.754.000,00

26 – Transporte

6.208.000,00

27 – Desporto e Lazer

8.685.000,00

28 – Encargos Especiais

4.100.000,00

99 – Reserva de contingência

3.000.000,00

TOTAL GERAL

419.500.000,00

10.000.000,00
409.500.000,00
2.782.000,00
7.187.000,00
3.510.000,00
6.609.000,00

2.6 – Secretaria de Planejamento

9.400.000,00

2.7 – Secretaria de Governo e
Integração

7.206.000,00

2.8 – Secretaria de Obras e Serviços

63.923.000,00

2.9 – Secretaria de Finanças

15.756.000,00

2.10 – Secretaria de Administração

32.905.000,00

2.11 – Secretaria de Saúde e
119.303.000,00
Assistência Social
2.12 – Secretaria de Educação e
97.514.000,00
Cultura
2.13 – Secretaria de Juventude,
16.009.000,00
Esporte e Lazer
2.14 – Fundo Municipal de
20.315.000,00
Assistência Social
2.15 – Secretaria de Habitação
2.16 – Secretaria de Relações
Institucionais

4.653.000,00
674.000,00
1.754.000,00

031 – Ação Legislativa
121 – Planejamento e Orçamento

126 – Tecnologia da Informação
127 – Ordenamento Territorial

Art. 4° O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição
Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

10.000.000,00
5.975.000,00
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122 – Administração Geral

419.500.000,00

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos
termos da legislação em vigor;

02 – POR SUBFUNÇÕES

78.196.000,00
3.413.000,00
72.000,00
2.130.000,00

II - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela
legislação em vigor;
III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 6%
(seis por cento) do orçamento;
IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma
mesma categoria de programação, sem prévia autorização
legislativa nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição
Federal; e

492.000,00

128 – Formação de Recursos Humanos

7.772.000,00

129 – Administração de Receitas

1.196.000,00

131 – Comunicação Social

1.858.000,00

241 – Assistência ao Idoso

804.000,00

V - Contingenciar parte das dotações quando a evolução da
receita comprometer os resultados previstos.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2014,
revogando-se as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2013.

244 – Assistência Comunitária
272 – Previdência do Regime Estatutário

1.430.000,00
18.321.000,00
4.660.000,00

301 – Atenção Básica

36.860.000,00

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

69.124.000,00

5.613.300,00

303 – Suporte Profilático e Terapêutico
80.494.900,00

10.000.000,00

TOTAL DA DESPESA

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
240.000,00
18.000,00
55.500,00
34.500,00
429.000,00

93.195.000,00

15 – Urbanismo

125 – Normatização e Fiscalização

Equipamentos em Geral
Equipamentos e Material Permanente

119.146.000,00

2.17 – Fundações Municipais

25.800,00

221.400,00
22.500,00
95.700,00
339.600,00

1 – Poder Legislativo

2 – Poder Executivo

01 – POR FUNÇÃO DO GOVERNO

12 – Educação

419.500.000,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1.1 – Câmara Municipal

10 – Saúde

Orçamento 2014
147.900,00
468.300,00

TOTAL DA DESPESA

3.000.000,00


419.500.000,00

Art. 3° A despesa será realizada segundo a discriminação dos
quadros Programas do Trabalho e Natureza de Despesa, que
apresenta o seguinte desdobramento:

4.482.700,00

4.4.90.52

TOTAL GERAL

3.097.000,00

Reserva de Contingência

30.000,00
4.500,00
69.000,00
260.100,00

10.774.000,00

Urbana

17.050.000,00
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5.566.000,00

500.000,00



 
Despesas
RECEITAS
DE DEDUÇÃO 
43.660.000,00
 

180.600,00
42.900,00
360.000,00
3.000,00
3.061.600,00

75.000,00

SOMA

481 – Habitação Rural

TOTAL
 


Outras Receitas
de Capital
100.000,00
 
6

Conta
Retificadora

118.000,00







19.192.000,00

24.476.000,00





3.000.000,00

399.000,00
67.668.000,00

452 – Serviços Urbanos

 
843
 
Alienação de Bens
400.000,00
  999

400.000,00

4.4.90.52

Promoção Social
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

361 – Ensino Fundamental


782 – Transporte
Rodoviário

 
 
RECEITAS DE
CAPITAL
20.550.000,00


120.000,00
660.000,00
1.161.000,00

FMDCA/GESTÃO
Assistência Social Geral
Auxílios às Entidades Sociais
Equipamentos e Material Permanente

3.3.50.43
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39





123 – Administração Financeira
FMAS/PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Promoção Social
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL



661 – Promoção Industrial



192.000,00

FMAS/PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Assistência Social Geral
Prefeitura
Equipamentos
em GeralMunicipal de Pindamonhangaba
Equipamentos e Material Permanente
108.000,00

Material de Consumo

331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador

 

Outras
Receitas Correntes

Promoção Social
DEMONSTRATIVO
DAS DESPESAS DE MOREIRA CÉSAR
186.600,00
Subvenções
Sociais AUXILIAR
QUADRO

3.3.50.43
3.3.90.30

6.335.000,00



 

Orçamento 2014

SOMA

8.370.000,00

Transferências
Correntes
326.773.000,00



DEPARTAMENTO DE LAZER
Manutenção da Folha de Pagamento
DEMONSTRATIVO
DAS
DESPESAS
MOREIRA
3.1.90.11
Vencimentos
e Vantagens
FixasDE
- Pessoal
Civil CÉSAR 110.400,00
38.100,00
3.1.90.13
Obrigações
Patronais AUXILIAR
QUADRO
8.100,00
3.1.90.16
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.3.90.30
3.3.90.36
3.3.90.39

306 – Alimentação e Nutrição



300.000,00


Receitas de Contribuições

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Desporto e Lazer
Operação e Manut Ed Física, Desporto e Lazer
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-TOTAL

442.610.000,00

Receita
Tributária
81.879.000,00


1.327.200,00
489.300,00
258.600,00

1.327.200,00
489.300,00
258.600,00

4.823.000,00



 
482 – Habitação
 

23.378.100,00

110.400,00
38.100,00
8.100,00


305 – Vigilância Epidemiológica



 
365 – Educação Infantil


Art. 1°
O orçamento Geral do Município de Pindamonhangaba,

para o
Exercício
Financeiro de 2014, estima a Receita e fixa a
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico


Despesa em
R$ 419.500.000,00
(quatrocentos e dezenove
 
392 – Difusão Cultural
milhões e quinhentos
mil reais), discriminados pelos anexos desta


Lei. 
451 – Infra – EstruturaUrbana
 

191.700,00

SECRETARIA
DE de
JUVENTUDE,
ESPORTE
E LAZER
Outros Serviços
Terceiros - Pessoa
Jurídica
54.300,00
GABINETE
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
SUB-TOTAL
2.980.800,00
Manutenção da Folha de Pagamento
126.900,00
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
DEPTO.PEDAGÓGICO/ENSINO PRÉ ESCOLAR
43.500,00
3.1.90.13
Obrigações Patronais
Manutenção
daDespesas
FolhaDESPESAS
de Pagamento
DEMONSTRATIVO
DE MOREIRA
CÉSAR 9.600,00
3.1.90.16
OutrasDAS
Variáveis - Pessoal
Civil

3.1.90.11
3.1.90.13



DEZEMBRO DE 2013.


DEPTO.PEDAGÓGICO/SERV. ATEND. CRIANÇA -CRECHES
Manutenção
da Folha de Pagamento
Operação/Manutenção-Ensino
Pré-Escolar
3.1.90.11
Vencimentos
Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.065.200,00
189.900,00
3.3.90.30
Material deeConsumo
3.3.90.39
Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica
76.500,00
3.1.90.13
Obrigações
Patronais
663.000,00
1.059.600,00
SUB-TOTAL
3.1.90.16
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
6.600,00
SOMA

27

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos
em 17 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

1.323.000,00
SAJ/spc/
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 5008, de 14 de novembro de 2013.

Dispõe sobre
a abertura de crédito.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,
no uso de
suas atribuições
legais e nos
termos da Lei nº 5477, de 27 de


novembro de 2012, artigo 4º,


DECRETA:


Art. 1° - Fica aberto no Departamento de Finanças da
Prefeitura do Município de Pindamonhangaba um crédito no

valor de R$ 5.334.000,00 (Cinco Milhões e Trezentos e Trinta

e Quatro Mil Reais), para suplementar as seguintes dotações

orçamentárias:

EXTRATO DE CONTRATO
COMPRA DIRETA Nº 21996/2013
Aditamento 01/2013 do Contrato nº 134/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de estudo técnico de engenharia para elaboração de projeto básico do
sistema de transporte escolar do município de Pindamonhangaba/SP.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: IPK Projetos Ltda. ME.
Data de assinatura: 25/10/2013
Prazo: Adita-se o item 2.1 em mais 60 (sessenta) dias, prorrogando-se o
contrato até 24/12/2013.
Assina pela contratante e gestor do contrato: Elizabeth Cursino Rodrigues
Assina pela contratada: Miguel Antonio Bortolini
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.


































































































PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2013

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 167/2013 de “Contratação de empresa especializada em serviços de eventos e
responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som e iluminação para eventos
do município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinada em 03/12/2013:
ATA nº 122/2013

diária

039.164 - Sistema flying p.a, 12 caixas de grave com 02 falantes de 18 3.900,00
em cada; 12 caixas de altas une array, amplificadores de acordo com o
sistema, (dois) grids para suporte das caixas flying sistem, com suporte
para 5 mil quilos; talhas, roldanas, andaimes, cabos de aço e travas para
levantamento e fixação das caixas no sistema flying; periféricos de p.a.,
01 console mix digital de 48 canais, 01 aparelho de md; 01 processador
de 04 vias. 01 multi cabo de 56 vias com 70 metros digital, 01 sistema
de intercom palmonitor equipamentos de palco, 01 bateria completa. 02
amplificadores. 01 sistema para contra baixo com 02 caixas sendo: 01
com 04 alto falantes de 10 pol. 01 com 01 alto falante de 15, 01 amp. 20
direct box passivos iativos. Microfones: 16 microfones para voz modelo
sm 58; 18 microfones modelo sm 57; 18 microfones modelo sm 81 01
kit de microfones para bateria microfones sem fio modelo uhf; pedestais
para microfones. Monitores 12 monitores. 01 sub com 02 falantes de
18, para bateria, 01 sistema de side estéreo duplo, contendo 04 caixa
de grave e 04 de altas. Periféricos de monitor, 01 console mix com
48 canais digitais, (com 24 vias auxiliares); 24 equalizadores de 1/3
de oitava; 01 processador. Amplificação de acordo com o necessário.
Equipamento de segurança obrigatório: 03 extintores C02 de 10 kg,
capacidade extintora 5 B, para uso em focos classe C (equipamentos
elétricos). Aterramento para proteção contra descarga elétrica. UN:
diária

05

11

diária

039.167 - 60 lâmpadas par, focos 02 e 5 16 acl 02 mini brut com 06 2.800,00
lâmpadas de 650w. 12 movie head, 02 canhões seguidores hti 1200 12
elipsoidais, 02 máquinas de fumaça, com ventilador. 01 mesa luz digital,
48 canais de potência de luz de 4 kva. 05 box de alumínio para estrutura
de montagem. Iluminação branca de serviço, 01 sistema de intercon
com 5 pontos. UN: diária
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Contrato nº 001/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de impressão em off-set do jornal Tribuna do Norte pelo período
de 12 (doze) meses, sendo em média 12 (doze) edições mensais com
uma média de 08 (oito) páginas por edição e 3.000 (três mil) exemplares
por dia.
Contratante: Fundação Dr. João Romeiro
Contratada: Billota e Billota Ltda. ME.
Data de assinatura: 16/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 258.000,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Dr. Antonio Aziz Boulos
Assina pela contratada: Eder Billota
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.

ATA nº 123/2013































































039.157 - 01 mesa de 16 canais, 02 caixas acústicas contendo cada 790,00
uma alto falantes grave 1x15, médio grave 1x10, médio-agudo 1x3; 02
caixas de som contendo alto-falantes subgraves 2x18; 01 amplificador
estéreo para grave, médio-grave, médio-agudo; 01 amplificador estéreo
para subgrave; 08 microfones com fio e com pedestal; 01 microfone
sem fio (bastão ou head set); 06 clips (presilhas para percussão); 01
amplificador para guitarra; 01 amplificador para baixo; 01 equalizador
estéreo 31 bandas para P.A.; 01 equalizado estéreo 31 bandas para
monitor; 01 processador de sinal estéreo (efeito); 01CD player; 01 tape
deck; 01 amplificador 300 w para retorno; 02 caixas monitoras 15 pol.
<., 3 vias; 01 MD. Equipamento de segurança obrigatório: 01 extintor
C02 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para uso em focos classe C
(equipamentos elétricos). Aterramento para proteção contra descarga
elétrica. UN: diária

200

04

diária
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O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DIVULGA OS NOVOS
CONSELHEIROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL –
GESTÃO 2013/2015
Após a assembléia de eleição ocorrida em dois de dezembro, foram
empossados no dia cinco de dezembro, no auditório da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, os novos conselheiros representantes
da sociedade civil, para a Gestão 2013/2015. Os novos conselheiros,
são: pelo Lar São Vicente de Paulo - Antonio Alves de Moraes Junior
(titular) e Maria do Carmo Vaz Luz (suplente); pelo Lar Irmã Terezinha José Edison Araújo Abatepaulo (titular) e Patrícia Aparecida dos Santos
Beraldo (suplente); pelo CCI Cônego Nestor José de Azevedo (Vila Rica)
- Adalberto Marcio Pires Alves Tomazoni (titular) e João Luiz Jacyntho
(suplente); pelo CCI Francisca Inacia Ribeiro (Campinas) - Sueli Correard
da Silva (titular) e Sebastião Celio da Silva (suplente); pela OAB – 52ª
Subseção de Pindamonhangaba - José de Almeida Moreira (titular) e
Elizabeth Santos de Oliveira (suplente); e pela Associação Terapia e Lazer
- Ana Maria Merenciano de Carvalho (titular) e Édna Alves Faria Sebastião
(suplente). A primeira reunião ordinária deste colegiado será no dia seis de
fevereiro de dois mil e catorze.

039.159 - P.A. 8 caixas de graves com 02 falantes de 181 cada; 8 1.960,00
caixas de definição c/-2 falantes sendo 01 de sl 01 de 12l ou 10l. e drive
titânio. 01 console mixer de 24 canais, 01 equalizador de 31 bandas
estéreo para p.a, 01 equalizador de 31 EQUIPAMENTO DE SOM TIPO
N - bandas estéreo para insert, 01 compressor estéreo para p.a, 01
crossover 4 vias estéreo, 04 canais de gate. 04 canais de compressor,
01 processadores de efeitos para p.a amplificadores compatíveis com
n° de caixas. Monitor 01 console mixer de 24 x08 x 02 01, crossover para
side fill estéreo, 04 equalizadores de 31 bandas estéreo para vias, 04
canais de gate r 01 processador de efeitos. 06 direct box (passivo). 08
monitores de u duas vias ci titânio, 01 monitor específico para bateria. 01
sistema side fill estéreo amplificadores compatíveis com n° de caixas.
Microfones: 10 microfones para voz com pedestais, 07 microfones para
bateria com garras, sendo 01 especifico para bumbo. 04 microfones
para percussão com garras, 01 microfone sem fio amplificadores de
palco, 01 amplificador para cordas, 01 amplificador para contrabaixo,
01 amplificador para teclados, acessórios, 01 base de bateria, sendo:
bumbo, 2 tons, surdo, caixa, suporte para caixa, maquina pi chimbal e
suporte para tons, 2 estantes para pratos e banco. 01 cd player 01 m.d
01 estabilizador de voltagem 110 volts (5.000 watts). Equipamento de
segurança obrigatório: 01 extintor C02 de 10kg, capacidade extintora 5
B, para uso em focos classe C (equipamentos elétricos). Aterramento
para proteção contra descarga elétrica. UN: diária

























































































09

diária

039.161 - 18 lâmpadas par ou ímpar. Iluminação branca de serviço, 675,00
mesa de iluminação compatível com o sistema. Rack de luz compatível
com o nº de lâmpadas. 01 máquina de fumaça com líquido. UN: diária

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

10

diária

039.163 - 36 lâmpadas par ou ímpar; mini brut (luz público). Iluminação 1.090,00
branca de serviço; mesa de iluminação compatível com o sistema.
Rack de luz compatível com o nº de lâmpadas. 01 máquina de fumaça
com líquido. UN: diária

10

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO





















































- Médico Plantonista Clínico Geral:
Ádamo Katsuhiro de Andrade Yoshiki - R.G.nº. 410786950;

Alexandre Magno Guimarães - R.G.nº. 232382682;

Bruno Carvalho Simi - R.G.nº. 280879581;
Eny Câmara Guimarães - R.G.nº. 5571870;

Erik Oliveira Lang - R.G.nº. 20149082;
Luísa Mucci Brandão – R.G.nº. 14284190;

Marcela Moura Câmara da Silva - R.G.nº. 448650344;

Marina Pontes Hungria - R.G.nº. 354255459;
Patrícia Campos Teixeira - R.G.nº. 437681579;

Thiago Conti Almeida - R.G.nº. 273633168;
Vanessa Prado Leite Puppio - R.G.nº. 435683998;

Vanessa Vitorino Aguiar - R.G.nº. 437473958.





















































- Médico Ambulatorial Oftalmologista:
Daniela Conti Rodrigues – R.G.nº. 435366440.

ATA nº 124/2013












039.165 - Sistema flying p.a. 24 caixas de grave com 02 falantes de 18 5.700,00
em cada; 24 caixas de altas l1ne array amplificadores de acordo com o
sistema; (dois) grids para suporte das caixas flying sistem, com suporte
para 5 mil quilos; talhas, roldanas, andaimes, cabos de aço e travas para
levantamento e fixação das caixas no sistema fl ying; periféricos de p.a
01 console mix digital de 48 canais; 01 aparelho de md; 01 processador
de 04 vias. 01 multi cabo de 56 vias com 80 metros 01 sistema de
intercom palmonitor equipamentos de palco 01 bateria completa; 02
amplificadores; 01 sistema para contra baixo com 02 caixas sendo: 01
com 04 alto falantes de 10 pol. 01 com 01 alto falante de 15, 01 amp.
800; 20 direct box passivos iativos; microfones 16 microfones para voz
modelo sm 58; microfones modelo sm 57; microfones modelo sm 81,
01 microfone especifico para bumbo, 01 kit de microfones para bateria
02 microfones sem fio uhf; pedestais para microfones. Monitores: 12
monitores clair 222, 40; 01 sub com 02 falantes de 18, para bateria, 01
sistema de side estéreo duplo, contendo 04 caixa de grave e 04 de altas.
Periféricos de monitor, 01 console mix com 48 canais digitais, (com 24
vias auxiliares); 08 equalizadores de 1/3 de oitava; 01 processador;
amplificação de acordo com o necessário. Equipamento de segurança
obrigatório: 03 extintores C02 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para
uso em focos classe C (equipamentos elétricos). Aterramento para
proteção contra descarga elétrica. UN: diária

10

07

diária

039.090 - 36 torres de andaime de 1,5 metros (frente/fundos), por 2 17.800,00
metros de altura, padronizadas (iguais) com sistema de nivelação,
fechamento com tela, com tampão de tábuas travadas para suportar
até 250 Kg, sendo para caixas acústicas de definição; 36 caixas de
definição em 03 vias, com no mínimo os equipamentos a seguir cada:
01 falante de 15” com no mínimo 400 w RMS de potência. 01 falante de
12” com no mínimo 400 w RMS de potência, ou 01 falante de 10 “com
no mínimo 300 w RMS de potência; 01 drive de titânio, com no mínimo
150 w RMS de potência; 36 caixas de subgrave contendo no mínimo
2 falante de 18” com no mínimo 800 w RMS cada; Amplificadores de
potência compatíveis para a sonorização com qualidade do sistema,
com resposta mínima superior a necessidade dos falantes acima
citados; 01 Console mix de 24 canais; 01 Processador de efeitos; 01
Equalizador 31 bandas estéreo para PA; 14 Microfones para voz e
pedestais; 02- Microfone sem fio. 01 CD player 01 MD player. UN: diária

04

12

diária

039.168 - 120 lâmpadas par, focos 02 e 05 24<. Acl; 06 mini brut com 06 3.650,00
lâmpadas de 650w. 02 i., canhões seguidores hti1200 12 i., elipsoidais,
02 i., máquina de fumaça, f100 com ventilador. 01 mesa luz digital, 60
canais de potência de luz de 4kva. 08 box de alumínio para estrutura
de montagem, 70 metros lineares de treliças alumínio p30 24 i., moving
head 400 04<. Strobo modelo atomic 3000. Iluminação branca de
serviço, 01 sistema de intercon com 05 pontos. UN: diária

10

Secretaria de Saúde e Assistência Social, 26 de dezembro de 2013.
Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social
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Disciplina a utilização do Espaço Cultural – Teatro Galpão.









LEI Nº 5.601, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013













Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba,
faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
aprova e ele promulga a seguinte Lei:




















Art. 1º. O Espaço Cultural – Teatro Galpão, localizado neste
Município, na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 2750, Parque
das Nações, destina-se a realização de eventos e apresentações de

espetáculos artísticos e culturais, e será coordenado pela Secretaria

de Educação e Cultura.


























































Parágrafo único. A administração do Espaço Cultural – Teatro
Galpão e a sua programação caberá à Secretaria de Educação e
Cultura / Departamento de Cultura e poderá ser administrado em
parceria com instituições mediante termo de convênio.
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a ceder o Espaço Cultural – Teatro Galpão, no todo ou em parte
para instituições, grupos e escolas interessados na realização de
apresentações, previstas no art. 1º desta Lei.

ATA nº 1252013































































Empresa:

WALTER LEME ME

ITEM
01

diária

039.156 - Sonorização para palestras acima de 50 pessoas: 01 mesa de 08 canais,
01 aparelho de CD player, 02 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 04 caixas
acústicas com tripé; 02 caixas de retorno, equipamento de segurança obrigatório:
01 extintor CO2 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para uso em focos classe C
(equipamentos elétricos). Aterramento para proteção contra descarga elétrica. UN:
diária

458,00

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
250

03

diária

039.158 - P.A.; 04 caixas de graves com 02 falantes de 18<. Cada; 04 caixas de
definição c/-2 falantes sendo 01 de 5<., 01 de 12<., ou 10<., e drive titânio. 01 console
mixer de 24 canais (sendo 04 vias mais side estéreo); 01 equalizador de 31 bandas
estéreo para p.a; 01 equalizador de 31 bandas estéreo para insert; 01 crossover
04 vias estéreo; 01 processador de efeitos para p.a amplificadores compatíveis
com n° de caixas. Monitor: 06 monitores, 01 monitor para bateria 04 direct box
amplificadores compatíveis com n° de caixas. Microfones: 10 microfones para voz
com pedestais, 06 microfones e garras para bateria, 03 microfones para percussão
com garras. 01 microfone sem fio amplificadores de palco, 01 amplificador para
cordas, 01 amplificador para contrabaixo, 01 amplificador para teclados, acessórios,
01 base de bateria, sendo: bumbo, 2 tons, surdo, caixa, suporte para caixa, máquina
pi chimbal e suporte para tons, 02 estantes para pratos e banco 01 cd player 01 m.d.
01 estabilizador de voltagem 110 volts (5.000 watts). Equipamento de segurança
obrigatório: 01 extintor C02 de 10 kg, capacidade extintora 5 B, para uso em focos
classe C (equipamentos elétricos). Aterramento para proteção contra descarga
elétrica. UN: diária

1.164,00

15

§1º
A cessão dependerá de prévia reserva na Secretaria
de Educação e Cultura / Departamento de Cultura, mediante
requerimento que será instruído dos seguintes documentos:
I – indicação data ou período do espetáculo;
II – natureza da apresentação;
III – indicação do responsável pela organização;
IV – especificação do programa;
V – preço pretendido para a venda de ingressos, se for o caso.
VI– termo de responsabilidade pelo uso do prédio.
§2º Caberá a Secretaria de Educação e Cultura / Departamento de
Cultura a análise dos pedidos de utilização do espaço, a respeito
do evento a ser realizado, da viabilidade e disponibilidade de datas
existentes, podendo deferi-los ou não, mediante parecer.

DESCRIÇÃO

UNID.
DE MEDIDA




V A L O R
UNITÁRIO (R$)

C O N S U M O
E S T I M A D O
ANUAL

diária




JLF ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA

06

- Médico Plantonista Pediatra:
Alessandra Lacerda Pontes Guimarães - R.G.nº. 223836813;
Ana Paula Speroto - R.G.nº. 328369822;
Gustavo Paolicchi Antunes de Souza - R.G.nº. 339070079;
Polyana Puppio Querido - R.G.nº. 002093946;
Priscila Ribeiro da Silva - R.G.nº. 443208141;
Rinaldo Ronconi Neto - R.G.nº. 350809288;
Tatiana Puppio Querido - R.G.nº. 246580185.
Local da Prova: Prédio da REMEFI DULCE PEDROSO GUIMARÃES
AVENIDA DOUTOR JOAO RIBEIRO, 131 - JARDIM BOA VISTA
PINDAMONHANGABA - SP
Horário de abertura dos portões: 08h30;
Horário de fechamento dos portões: 08h55;
Horário de início da prova: 09h00.

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA




DESCRIÇÃO

ITEM






PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2013
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICOS
LISTAGEM DE INSCRITOS e LOCAL DA PROVA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba faz saber a listagem de
inscritos para o Processo Seletivo Simplificado nº 04/2013:

VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

diária





FÁBIO MACHADO GONÇALVES - ME

02

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PINDAMONHANGABA DIVULGA OS NOVOS CONSELHEIROS
PARA A GESTÃO 2013/2015

Após a assembléia de eleição ocorrida em 04/12/2013, foram
empossados no dia 20/12/2013, os novos conselheiros municipais

representantes da sociedade civil para a gestão 2013/2015, conforme
o artigo 3º, inciso II, da Lei municipal n. 3199/1996, dos segmentos

a saber:

Amauri Monteiro e Semírames Fernandes Cesar, pelo segmento criança

e adolescentes; Fernando Antunes Lima e Carmem Silvia de Paula Alves,
pelo segmento família; Claudia Gonçalves Pinto e Ana Maria de Oliveira N

Ruiz, pelo segmento pessoa com deficiência; Adalberto M. P. A. Tomasoni

e Maria do Carmo de Oliveira Hein, pelo segmento idoso; Benedito Sergio
Irineu e José Carlos dos Santos, pelo segmento conselhos e sindicatos;

Leandro da Silva Carneiro e Sonia Rejane de Campos, pelo segmento
profissionais da área; Ronaldo Pinto de Andrade e Luciane Erdenachela

Barbosa de Andrade, pelo segmento associação de moradores de bairro.
A primeira reunião ordinária deste colegiado será no dia vinte e nove de

janeiro de dois mil e catorze, quando será eleita a nova diretoria.




Empresa:

UNID.
DE MEDIDA




DESCRIÇÃO

ITEM

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA




VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

05




ÁUDIO SERVICE LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

ITEM

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 058/2013

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 240/2013
Contrato nº 211/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 1.000
(mil) horas de trator sobre esteiras com Lâmina frontal, modelo D6 ou
similar, a ser utilizado pela secretaria de obras e serviços.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: A. F. do Nascimento EPP.
Data de assinatura: 09/12/2013
Vigência: 12 (doze) meses
Valor: R$ 120.552,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Nelson Nassif de Mesquita
Assina pela contratada: Alfredo Francisco do Nascimento
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA

08

diária

VALOR
UNITÁRIO (R$)

DESCRIÇÃO

039.160 - 12 lâmpadas par ou ímpar. Iluminação branca de serviço, 01 mesa de
iluminação compatível com o sistema. Rack de luz compatível com o nº de lâmpadas.
01 máquina de fumaça com líquido. UN: diária

528,00

15








Art. 3º O interessado, após deferimento do pedido, deverá recolher
o preço público e assinar o termo de compromisso para uso do
Espaço Cultural – Teatro Galpão, do qual constarão as obrigações e
responsabilidades, bem como as sanções por seu descumprimento.









































































§2º Eventuais despesas com os direitos autorais devidos ao
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD ou outros
órgãos serão de responsabilidade do cessionário.
§3º Fica determinado que a capacidade máxima de ocupação do
Espaço é de 221 pessoas.






§1º. Caberá ao cessionário a indenização em caso de danos ao
prédio e seus equipamentos, e a responsabilidade por má utilização
do espaço.

Art. 4º Os preços para cessão do Espaço Cultural – Teatro Galpão,
serão revertidos ao Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais
de Pindamonhangaba, para manutenção do espaço, e ficam fixados
da seguinte forma, por dia de utilização:
I- 4,45 UFMPs (quatro vírgula quarenta e cinco Unidades Fiscais
do Município de Pindamonhangaba) para eventos e espetáculos
artísticos e culturais que cobrem entrada, ingresso ou inscrição;




















Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de


sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2013.
Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal 
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado
e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 14 de novembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária
de Assuntos Jurídicos

DFI /




II- 3 UFMPs (três Unidades Fiscais do Município de
Pindamonhangaba) para eventos e espetáculos artísticos e culturais
que não haja cobrança de entrada, ingresso ou inscrição;
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a dispensar do
recolhimento do preço público os eventos promovidos por entidades
legalmente constituídas com objetivos artísticos e culturais, sem
fins lucrativos, quando promoverem gratuitamente espetáculos com
finalidade cultural, mediante a análise e decisão da Secretaria de
Educação e Cultura/Departamento de Cultura.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Elizabeth Cursino Rodrigues
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19
de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 191/2013

Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL N.º 4.141, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com a Lei nº 3.823, de 03.08.2001, alterada pela
Lei nº 3.896, de 18.04.2002, em seu art.8º, alterada pela Lei nº
5.233, de 11/08/2011, regulamentada pelo Decreto nº4.367, de
21.05.2007, Resolução nº 147/03, alterada pela Resolução nº
233/07 – Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN
R E S O L V E:Art. 1º Reconduzir os membros da Junta Administrativa
de Recursos e Infrações – J.A..R.I., que será composta da
seguinte forma:
I – PRESIDENTE INDICADO PELO PREFEITO
Titular :- Fernando Monteiro Cozzi
Suplente:- Antônio Augusto Marcondes da Silva
II – REPRESENTANTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE
TRANSITO E RODOVIARIO MUNICIPAL
Titular :- Ivair Marcos da Silva
Suplente:- Bruna Danielle Silva Alves

III – REPRESENTANTE DOS CONDUTORES DE VEICULOS
INDICADO PELA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE PINDAMONHANGABA - ACIP
Titular :- Adelson Cavalcante de Souza Filho
Suplente:- Raul Alves de Oliveira
Art. 2º O prazo de investidura dos membros da Junta será de
02 (dois) anos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de dezembro de 2013.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Nelson Nassif de Mesquita
Secretário de Obras e Serviços
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos
em 02 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº520/13-SEO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 4.152, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR a Portaria Geral nº 4.139, de 02 de
dezembro de 2013.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 19 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

29

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 183/2013 de “Aquisição de medicamentos para atenção básica, constantes na relação nacional de medicamentos
(RENAME)”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 14/11/2013:
ATA nº 086/2013

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA

ITEM

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

SOLVAY/ABBOT

0,30

8.000

BAYER

5,82

16.000

CP

1.002.002.000638 - ivermectina 6 mg comprimidos

52

AM

1.002.002.000350 - noretisterona, enantato 50 mg/
ml + estradiol, valerato 5mg/ml ampola/seringa préenchida com 1ml
Empresa:

UNID.
DE MEDIDA

ITEM

25

ATA nº 088/2013
ITEM

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.

DESCRIÇÃO

MARCA

1.002.002.000338 - etinilestradiol 0,03 mg +
levonorgestrel 0,15 mg por comprimido/drágea
cartela com 21 comprimidos

CX

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

MARCA

35

ATA nº 087/2013

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

DESCRIÇÃO

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

BIOLAB SANUS

0,65

12.000

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
CONSUMO
UNITÁRIO ESTIMADO
ANUAL
(R$)

03

CP

2.002.002.000341 - ácido fólico 5 mg comprimido

HIPOLABOR

0,0189

450.000

37

TB

1.002.002.000258 - lidocaína, cloridrato 20mg/g gel
bisnaga com 30 g

HIPOLABOR

2,00

1.280

49

TB

1.002.002.000810 - miconazol, nitrato 20mg/g
creme dermatológico bisnaga com 28 g

HIPOLABOR

1,772

7.200

65

FR

1.002.002.000327 - sulfametoxazol 200mg/ml +
trimetoprima 40 mg/ml suspensão oral frasco com
100ml + copo ou seringa dosadora

SOBRAL

1,366

2.800

ATA nº 089/2013

Empresa:

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

ITEM

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

16

FR

1.002.002.000337 - cefalexina 50mg/ml pó para suspensão
oral frasco com 100ml + copo ou seringa dosadora

SANDOZ

5,30

7.500

51

CP

1.002.002.000617 - nitrofurantoina 100 mg comprimidos

HYPERMARCAS

0,239

45.000

64

PT

1.002.002.000601 - sulfadiazina de prata 1% creme pote
com 400g

SILVESTRE

13,75

550

ATA nº 090/2013

Empresa:

UNID.
DE MEDIDA

ITEM

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

21

FR

1.002.002.000304 dipirona 500 mg / ml gotas
frasco com 10 ml

FARMACE

0,396

64.000

54

FR

1.002.002.000683 - paracetamol 200 mg/ml frasco
com 15 ml

FARMACE

0,396

30.400

ATA nº 091/2013
ITEM

FR

19

FR

32

FR

67

CP

68

FR

69

FR

ATA nº 092/2013

18
38
40

MARCA

1.002.005.000282 - ácido fólico 0,2 mg/solução oral gotas
frasco c/ 30 ml
1.002.002.000558 - dexclorfeniramina 2mg/5ml solução
oral frasco 100 ml
1.002.002.000733 - ibuprofeno 50 mg/ml solução oral
gotas frasco com 30 ml
1.002.002.000342 - sulfato ferroso 40 mg comprimidos
revestidos ou drágeas (contendo dosagem equivalente
em ferro entre 40 mg e 109 mg)
1.002.002.000328 - sulfato ferroso gotas 25mg/ml
(equivalente a 25mg de ferro elementar) frasco com 30 ml
1.002.002.000353 - xarope de guaco 10% frasco com
100 ml

NATULAB

5,64

400

NATULAB

0,71

11.200

NATULAB

0,70

9.600

NATULAB

0,027

600.000

NATULAB

0,55

8.000

1,70

13.000

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1.002.002.000301 dexametasona 1 mg/g creme bisnaga
com 10g

CORTITOP
MULTILAB

0,51

36.000

LORITIL
GEOLAB

0,048

175.000

CONTRACEP
GERMED

9,05

9.000

0,0915

680.000

0,018

740.000

Empresa:

DE MEDIDA

PORTAL LTDA

CP

1.002.002.000563 - loratadina 10 mg comprimidos

AM

1.002.002.000339 - medroxiprogesterona, acetato 150
mg/ml solução injetável ampola com 1 ml

43

CP

1.002.002.000314 metildopa 250 mg comprimidos

VENOPRESSIN
TKS

61

CP

1.002.002.000323 - propranolol 40 mg comprimidos

POLOL GEOLAB

ATA nº 093/2013

VALOR
CONSUMO
UNITÁRIO (R$) ESTIMADO ANUAL

NATULAB

UNID.

TB

NATULAB LABORATÓRIO S/A
DESCRIÇÃO

DE MEDIDA

02

ITEM

Empresa:

UNID.

Empresa:

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

FR

1.002.002.000573 - albendazol 40 mg/ml suspensão oral
frasco 10ml

PRATI
DONADUZZI

0,7128

9.000

FR

1.002.002.000296 - amoxicilina 25o mg/5ml pó para
suspensão oral frasco com 150ml + copo ou seringa
dosadora

PRATI
DONADUZZI

2,23

18.000

CP

1.002.002.000831 - amoxicilina 500 mg capsula
gelatinosa ou comprimido, sendo acondicionado de
forma unitarizada, onde Cada unidade de comprimido
seja delimitada por picote, e contenha as seguintes
informações: nome do princípio ativo, dosagem, lote e
validade.

PRATI
DONADUZZI

0,13

CA

1.002.002.000295 - amoxicilina 500 mg capsula ou
comprimido

PRATI
DONADUZZI

0,078

360.000

13

FR

1.002.002.000635 - azitromicina dihidratada 600mg pó
para suspensão oral frasco c/ 15ml + copo ou seringa
dosadora

PRATI
DONADUZZI

1,88

12.000

26

CA

1.002.002.000584 - fluconazol 150 mg capsulas

PRATI
DONADUZZI

0,16

21.600

33

CP

1.002.002.000820 - ibuprofeno 600 mg comprimido
revestido

PRATI
DONADUZZI

0,059

480.000

FR

1.002.002.000564 - loratadina 1 mg/ml solução oral frasco
com 100ml + copo ou seringa dosadora

PRATI
DONADUZZI

1,25

11.200

1.002.002.000818 - metformina 500 mg comprimidos

PRATI
DONADUZZI

0,045

300.000

CP

1.002.002.000315 - metformina 850 mg comprimido

PRATI
DONADUZZI

0,045

2.000.000

45

FR

1.002.002.000318 - metronidazol (benzoilmetronidazol)
40 mg/ml suspensão oral frasco com 100 ml + copo ou
seringa dosadora

PRATI
DONADUZZI

1,19

1.600

46

CP

1.002.002.000317 - metronidazol 250 mg comprimidos

PRATI
DONADUZZI

0,058

72.000

50

FR

1.002.002.000585 - nistatina 100.000 ui/ml Suspensão
oral frasco com 50 ml

PRATI
DONADUZZI

1,28

1.700

53

CA

1.002.002.000718 - omeprazol 20 mg capsulas

PRATI
DONADUZZI

0,038

1.900.000

55

CP

1.002.002.000547 - paracetamol 500 mg comprimido

PRATI
DONADUZZI

0,038

58

FR

1.002.002.000356 - prednisolona 3 mg/ml suspensão oral
frasco com 60ml + pipeta ou seringa dosadora própria do
medicamento

PRATI
DONADUZZI

60

CP

1.002.002.000193 - prednisona 5 mg comprimidos

ITEM
05
06

07

08

39
41
42

63

66

UNID.
DE MEDIDA

CP

360.000

LEI COMPLEMENTAR Nº 35, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 2013.
Institui o Plano Municipal de Saneamento
Básico – PlanSab e dá outras providências.
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:
CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO
Art. 1º Esta Lei Complementar, fundamentada
na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de
2007, regulamentada pelo Decreto Federal
nº 7.217/2010, institui o Plano Municipal de
Saneamento Básico, nos termos do Anexo
incluso, que é parte integrante desta Lei.
§ 1º Estão sujeitos ao previsto nesta Lei
Complementar todos os órgãos e entidades
do Município, bem como os particulares que
desenvolvam serviços e ações de saneamento
básico de água e esgoto no âmbito do território
do Município de Pindamonhangaba.
§ 2º O Plano de Saneamento Básico do
Município de Pindamonhangaba foi elaborado
com foco na universalização dos quatro serviços
de saneamento básico, objetivando fornecer os
instrumentos necessários ao acesso de toda a
população aos sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos urbanos, aos
serviços de drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas, garantido o uso sustentável
dos recursos hídricos e preservando o meio
ambiente.
CAPÍTULO II
DO DIREITO À SALUBRIDADE AMBIENTAL
Art. 2º Todos têm direito à vida em ambiente
salubre, cuja promoção e preservação é dever
do Poder Público e da coletividade.
Art. 3º É garantido a todos o direito a níveis
adequados e crescentes de salubridade
ambiental e de exigir dos responsáveis medidas
preventivas, mitigadoras, compensatórias ou
reparadoras em face de atividades prejudiciais
à salubridade ambiental.
CAPÍTULO III
DA UNIVERSALIZAÇÃO
Art. 4º A ação do Município e a interpretação
dos dispositivos desta Lei Complementar
deverão se orientar no sentido de assegurar a
universalização de acesso aos serviços públicos
de saneamento básico de água e esgoto.
Parágrafo único. O serviço público de
saneamento
básico
será
considerado
universalizado no território municipal quando
assegurado o atendimento aos princípios
da prestação dos serviços constantes das
diretrizes nacionais para o setor, com a
promoção do uso racional dos recursos naturais
e compatibilização com os planos de bacias
hidrográficas em que estiverem inseridos.
CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS
Art. 5º Os serviços públicos de saneamento
básico serão prestados com base nos seguintes
princípios fundamentais:
I – universalização do acesso em todo o território
municipal, utilizando tecnologias apropriadas
que considerem a capacidade de pagamento
dos usuários e a adoção de soluções graduais e
progressivas, e métodos, técnicas e processos
que considerem as peculiaridades locais;
II – integralidade, compreendida como o
conjunto de todas as atividades e componentes
de cada um dos diversos serviços de
saneamento básico, propiciando à população o
acesso na conformidade de suas necessidades
e maximizando a eficácia das ações e
resultados.
III – eficiência, sustentabilidade econômica,
segurança, qualidade, regularidade e adequada
prestação dos serviços relativamente às
políticas de saúde pública e preservação do
meio ambiente;
IV – priorização da implantação e da ampliação
dos serviços e ações de saneamento básico
nas áreas ocupadas por populações de baixa
renda;
V – disponibilidade, no território municipal, de
serviços públicos de drenagem e de manejo
das águas pluviais adequados à saúde pública
e à segurança da vida e do patrimônio público
privado;
VI
–
articulação
com
políticas
de
desenvolvimento urbano e regional de
habitação, de combate à pobreza e de sua
erradicação, de proteção ambiental, de
promoção da saúde e outras de relevante
interesse social, voltadas para a melhoria da
qualidade de vida para as quais o saneamento
básico seja fator determinante;
VII – transparência das ações, baseada em
sistemas de informações, processos decisórios
institucionalizados e controle social;
VIII – integração das infraestruturas e serviços
com a gestão eficiente dos recursos hídricos;
IX – mitigação dos impactos ambientais
relacionados à implantação e desenvolvimento
das ações, obras e serviços de saneamento
básico, especialmente em relação aos recursos
hídricos, em conformidade com a legislação
ambiental vigente.
X – incentivo às pesquisas de tecnologias
limpas para reduzir a geração de resíduos
sólidos e seus impactos ambientais negativos;
XI – incentivo de ações direcionadas à criação
de mercados locais para materiais recicláveis e
reciclados.

Parágrafo
único.
O
Município
de
Pindamonhangaba, sempre que possível
e segundo o seu juízo de conveniência e
oportunidade, priorizará soluções para que o
planejamento, regulação e a fiscalização dos
serviços públicos de saneamento básico sejam
executados mediante cooperação com os
demais Municípios do Vale do Paraíba.
CAPÍTULO IV
DAS DEFINIÇÕES
Art. 6º Para os fins desta Lei Complementar
consideram-se:
I – serviços públicos de saneamento básico:
abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e
manejo de águas pluviais;
II – serviços públicos de abastecimento de
água: os seguintes serviços públicos:
a) captação;
b) adução de água bruta;
c) tratamento de água;
d) adução de água tratada;
e) reservação;
f) distribuição de água, inclusive ligação predial
e instrumentos de medição;
III – serviços públicos de esgotamento sanitário
executados em conjunto ou isoladamente:
a) coleta, inclusive ligação predial;
b) afastamento;
c) transporte;
d) tratamento; e
e) disposição final de esgotos sanitários,
inclusive dos lodos originários da operação de
unidades de tratamento.
IV – esgotos sanitários: as águas residuárias
e outros derivados do uso residencial e,
nos termos das normas administrativas de
regulação dos serviços, os efluentes industriais
cujas características sejam semelhantes às do
esgoto doméstico.
V – serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos urbanos:
a) a coleta e transbordo, o transporte, a triagem
para fins de reutilização ou reciclagem, o
tratamento, inclusive por compostagem e a
disposição final dos resíduos sólidos urbanos;
b) os serviços de varrição, capina, roçada, poda
e atividades correlatas em vias e logradouros
públicos, e
c) outros serviços constituídos por atividades
pertinentes à limpeza pública urbana, nos
termos das normas administrativas de
regulação dos serviços, dentre eles:
1) o asseio de escadarias, monumentos,
abrigos e sanitários públicos;
2) a raspagem e a remoção de terra, areia e
quaisquer materiais depositados pelas águas
pluviais em logradouros públicos;
3) a desobstrução e limpeza de bueiros, bocas
de lobo e correlatos;
4) a limpeza de logradouros públicos onde se
realizem feiras públicas e outros eventos de
acesso aberto ao público.
VI – resíduos sólidos urbanos: os domésticos,
e nos termos de normas administrativas de
regulação, os com ele equiparados e os resíduos
originários de determinadas atividades comerciais,
industriais e de serviços cuja responsabilidade
pelo manejo não seja atribuída ao gerador em
razão de norma legal ou administrativa;
VII – serviços públicos de drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas:
a) drenagem urbana;
b) transporte de águas pluviais;
c) detenção ou retenção para o amortecimento
de vazões de cheias; e
d) tratamento e disposição final.
VIII – titular dos serviços públicos de
saneamento
básico:
o
Município
de
Pindamonhangaba;
IX – usuário: o proprietário, o possuidor direto
ou indireto do imóvel ou, ainda, o seu ocupante
permanente ou eventual;
X – prestador de serviço público: o órgão ou
entidade pública ou privada;
XI – planejamento: o conjunto de atividades
atinentes
à
identificação,
qualificação,
quantificação, organização e orientação de
todas as ações, públicas e privadas, por meio
das quais um serviço público deve ser prestado
ou colocado à disposição de forma adequada;
XII – regulação: todo e qualquer ato, normativo
que discipline ou organize um determinado
serviço público, incluindo o estabelecimento de
padrões e normas, a garantia do cumprimento
das condições e metas estabelecidas, a
prevenção e repressão ao abuso do poder
econômico, e a definição e revisão do valor de
tarifas, observada a modicidade tarifária e os
mecanismos que induzam a eficácia e eficiência
dos serviços, que permitam a apropriação
social dos ganhos de produtividade;
XIII – normas administrativas de regulação:
aquelas expedidas mediante decreto do Chefe
do Poder Executivo ou por meio de resolução
expedida por agente regulador de serviços
públicos;
XIV
–
fiscalização:
atividades
de
acompanhamento, monitoramento, controle ou
avaliação, no sentido de garantir a utilização,
efetiva ou potencial, do serviço público;
XV – organização de serviço público de
saneamento básico: atividades com o objetivo
de definir e articular os recursos materiais e
humanos necessários à
adequada prestação de serviço público de
saneamento básico, atendidas as premissas do
planejamento;

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria
de Assuntos Jurídicos em
20 de dezembro de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos
O Anexo da presente Lei está disponível no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA TORNA PÚBLICA
A RESOLUÇÃO Nº 26 De 18 de dezembro de 2013:
QUE Dispõe sobre a DELIBERACAO de APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS
ENTIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL NO ANO DE 2014 e dá outras providências.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996,
alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999,
Considerando as deliberações da 13ª reunião extraordinária de 2013, realizada em 18 de dezembro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º - Divulgar que as verbas destinadas para as Entidades de atendimento socioassistencial, provenientes de recursos do Fundo Municipal
de Assistência Social para o exercício 2014, são as constantes do quadro a seguir:
Serviço de
Proteção
Social

Descrição

Projetos

ESPECIAL
MÉDIA

Ass. Coop Salesianos

MSE-LA/PSC

Lar da Criança Irmã
Julia

ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL

Lar Irmã Terezinha

ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL QUALIDADE DE VIDA

Lar São Vicente de
Paulo

INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA PESSOA
IDOSA

SOS

CASA DE PASSAGEM

ESPECIAL
ALTA

Serviço
de
Proteção
Social

Federal

Descrição

Projetos

APAE

ACOLHIMENTO BÁSICO

APAMEX – Ass. Pinda.
do Amor Exigente

PREV. USO ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS

COMUNIDADE EM AÇÃO

400.000

Ass. para Auxílio
da Criança e do
Adolescente - Projeto
Crescer

1,98

13.000

Assoc. Caridade Santa
Rita

O BEM ESTAR DA
FAMILIA

PRATI
DONADUZZI

0,0449

128.000

Assoc. Criança Feliz
São Gabriel

EN

1.002.002.000324 - sais para reidratacao oral envelope
contendo as dosagens de cloreto de sódio 3,5g, cloreto de
potássio 1,5g, citrato de sódio diidrato 2,9g e glicose 20g
por envelope com 27,9g.

PRATI
DONADUZZI

0,372

17.000

CP

1.002.002.000326 sulfametoxazol 400 mg + trimetoprima
80mg por comprimido

PRATI
DONADUZZI

0,049

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.

XVI – prestação de serviço público de
saneamento básico: atividade, acompanhada
ou não de execução de obra, com objetivo de
permitir aos usuários o acesso a serviço público
de saneamento básico com características
e padrões de qualidade determinados pela
regulação e por contrato de concessão ou de
programa;
XVII – controle social: conjunto de mecanismos
e procedimentos que garantam à sociedade
informações, representações técnicas e
participações nos processos de formulação
de políticas, de planejamento e de avaliação
relacionados aos serviços públicos de
saneamento básico;
XVIII – universalização: ampliação progressiva
dos serviços de saneamento básico objetivando
o acesso em todo o território municipal;
XIX – subsídio: instrumento econômico de
política social para viabilizar a universalização
dos serviços públicos de saneamento básico;
XX – fontes de receitas extraordinárias:
alternativas, complementares, acessórias ou
oriundas de projetos associados aos serviços
públicos de saneamento básico, que serão
consideradas na aferição do inicial equilíbrio
econômico financeiro do contrato;
XXI – aviso: qualquer comunicação por meio
de mensagem inserida em documento de
cobrança, por meio de veiculação em mídia
falada, impressa ou eletrônica, dirigida aos
interessados e envolvidos na prestação de
serviços;
XXII – notificação: correspondência específica
trocada entre os envolvidos ou interessados
na prestação de serviços, para preservação de
direitos e constituição de obrigações.
CAPÍTULO V
DO PLANO DE SANEAMENTO
Art. 7º O Plano Municipal de Saneamento
Básico de Pindamonhangaba estabelece
condições para a prestação dos serviços
públicos
de
saneamento
básico,
em
conformidade com os princípios e as diretrizes
expressas na Lei Federal nº 11.445/2007 e no
Decreto Federal nº 7.217/2010.
Art. 8º O disposto no Plano Municipal de
Saneamento Básico é vinculante para o Poder
Público e para os delegatórios dos serviços
públicos de saneamento básico, especialmente
no que se refere:
I – às metas imediatas, de curto, médio e longo
prazos, com o objetivo de alcançar o acesso
universal aos serviços;
II – aos programas, projetos e ações
necessários para atingir os objetivos e as
metas;
III – às ações para situações de emergência e
contingências.
A prestação dos serviços de saneamento
básico observará o Plano Municipal de
Saneamento Básico (Anexo), que deverá ser
compatível com os planos da bacia hidrográfica
em que estiver inserido.
Art. 10 A delegação de serviço de saneamento
básico não dispensa o cumprimento pelo
prestador do respectivo plano de saneamento
em vigor à época da delegação.
Art. 11 Será assegurada ampla divulgação das
propostas do Plano Municipal de Saneamento
Básico e dos estudos que as fundamentam,
inclusive com a realização de audiências
públicas.
Art. 12 O plano de saneamento básico:
I – foi elaborado com horizonte de 30 (trinta)
anos;
II – terá vigência de 4 (quatro) anos;
III – será revisado a cada 4 (quatro) anos,
preferencialmente em períodos coincidentes
com os de vigência dos planos plurianuais.
Art. 13 No processo de elaboração e revisão
do plano de saneamento é previsto sua
divulgação em conjunto com os estudos que os
fundamentam, com recebimento de sugestões
e críticas por meio de consulta ou audiência
pública.
Art. 14 A homologação da revisão do plano
de saneamento básico, após procedimento
descrito no artigo 13, dar-se-á mediante
Decreto do Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo Único. Com a publicação do
Decreto de homologação entram em vigor
todos os dispositivos do plano revisto.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 Os órgãos, entidades municipais e
prestadores de serviços na área de saneamento
serão organizados para atender o disposto
nesta Lei Complementar e no Anexo integrante
deste dispositivo legal.
Art. 16 As despesas decorrentes desta Lei
Complementar correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias.
Art. 17 Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de dezembro de 2013.

Estadual

Municipal

TOTAL Projeto

105.600,00

143.992,80

249.592,80

43.788,60

55.146,00

92.508,50

191.443,10

28.344,36

62.796,02

59.878,50

151.018,88

23.463,48

55.576,02

63.658,50

142.698,00

75.200,00

50.638,50

125.838,50

Federal

Estadual

Municipal

6.890,00

TOTAL Projeto

6.890,00

22.327,20

22.327,20

51.326,43

31.915,80

83.242,23

6.300,00

63.504,00

69.804,00

FAMILIA FELIZ

47.023,20

47.023,20

Casa São Francisco

DIVERSOS

20.512,80

20.512,80

Casa Transitória
Fabiano de Cristo

PLANO BEM - ESPAÇO
DA CRIANÇA

116.751,60

116.751,60

Centro Conivência
Idoso – Francisca Inacio
Ribeiro (Campinas)

SEARA

3.642,00

3.600,00

18.307,80

25.549,80

Centro Conivência Idoso
– Cônego Nestor de
Azevedo (Vila Rica)

COLHEITA

25.089,96

11.600,00

6.400,80

43.090,76

7.353,00

7.200,00

9.097,20

23.650,20

89.689,96

97.902,00

187.591,96w

45.914,40

45.914,40

64.000

Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito consignado
em Folha de Pagamento dos servidores
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Relação das instituições financeiras credenciadas
paraMensal
concessão de crédito consignado em Folha de
Taxa Efetiva
Pagamento dos servidores - Taxa Efetiva Mensal

BASICA

Prazo de
Pagamento

Banco Alfa

Caixa
Econômica
Federal

Banco
Bradesco

Banco
Santander

Paraná
Banco

Banco do
Brasil

Conivência de Idosos de
Moreira César (CIMC)

LAZER DO IDOSO

12 meses

1,27%

1,54%

1,57%

1,77%

2,08%

NÃO
INFORMADO

Liceu Coração de Jesus

CPDB/PROVIM
CRIANÇA ATIVA

1,37%

1,54%

1,57%

1,77%

2,08%

NÃO
INFORMADO

Obra Padre Vita

24 meses

Lar São Judas Tadeu

29.787,62

76.960,80

106.748,42

36 meses

1,47%

1,54%

1,57%

1,77%

2,08%

NÃO
INFORMADO

ATENDIMENTO
SOCIAL CRIANÇA E
ADOLESCENTE

SOS

FORALECENDO
FAMÍLIAS
“FAMÍLIA CIDADÃ”

18.000,00

61.689,60

79.689,60

2,08%

NÃO
INFORMADO

SOS

UNIDADE M. CESAR

116.537,40

116.537,40

Associação
dos Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

CUROS
PROFISSIONALIZANTES

89.523,00

89.523,00

CAMERATA

77.175,00

77.175,00

42.000,00

82.000,00

61.740,00

61.740,00

48 meses

1,52%

1,54%

1,57%

1,77%

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452
Banco Bradesco - contato: (12) 2126-0050 ou (12) 3643-2055 ou (12) 3637-4862
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.
Departamento de Recursos Humanos, 16 de dezembro de 2013.
Silvio Luis de Godoi - Diretor do Departamento de de Recursos Humanos
Ricardo Galeas Pereira - Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal

APRENDIZ NA EMPRESA

40.000,00

IA3
VEM SER JUNTOS
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor à partir de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.
Carmem Silvia de Paula Alves
Presidente

30

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de dezembro de 2013

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N.º 25 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2013

CURSOS DE APRENDIZAGEM, PROGRAMAS E PROJETOS

Dispõe sobre a publicação de entidades não governamentais, programas e projetos não governamentais registrados no CMDCA e dá outras
providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº. 2.626/91, no uso de suas atribuições legais,
na sua 21ª reunião ordinária em 5 de novembro de 2013,
Considerando o artigo 91 da Lei nº 8.069/90 que determina que as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Considerando a Resolução Conanda nº 71/2001 que dispõe sobre o registro de entidades não governamentais e da inscrição de programas de
proteção e sócio-educativos das governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
Considerando as Resoluções Conanda nº 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Considerando os pareceres apresentados e deliberados na 20ª reunião ordinária, ocorrida em 22 de outubro de 2013,

1

Aprendizagem Coletiva de Música - Associação Amigos do Projeto Guri

2

Projeto Aprendiz na Empresa – Curso de Assistente Administrativo – IA3

3

Projeto Aprendiz na Empresa – Curso de Alimentadores Linhas de Produção – IA3

4

Projeto Aprendiz na Empresa – Curso de Operadores do Comércio em Lojas e
Mercados – Repositor de Mercadorias – IA3

5

Projeto Aprendiz na Empresa – Curso de Operadores do Comércio em Lojas e
Mercados – Assistente de Vendas – IA3

6

Programa Aprendiz Legal em Ocupações Administrativas – CIEE

7

Programa Aprendiz Legal em Comércio e Varejo – CIEE

8

Programa Adolescente Aprendiz - Arcos Bancários – CIEE

9

Programa Aprendiz Legal em Logística – CIEE

10

Programa Adolescente Aprendiz Legal em Arco Ocupacional Administrativo –
CIEE

11

Programa Aprendiz Arco Ocupacional em Ocupações Administrativas – CIEE

12

Programa Aprendiz Arcos Bancários/Jovem – CIEE

01.891.025/0001-95

Resolve:
Artigo 1º - Publicar a relação das entidades não governamentais que apresentaram a documentação exigida, sem pendências, e alcançaram a
renovação de seus registros neste Conselho até 30/10/2017.

10.430.790/0001-07

Artigo 2º - Informar que as Entidades abaixo indicadas atendem ao disposto no artigo 90 da Lei nº 8069/90.
Artigo 3º - Publicar a relação de programas, projetos e cursos de aprendizagem registrados neste Conselho e que atendem crianças e adolescentes
do município de Pindamonhangaba.

ENTIDADES EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITICIONAL
1

Lar da Criança Irmã Júlia

54.122.098/0001-89

ENTIDADES EM REGIME DE APOIO SOCIO-FAMILIAR E SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO
2

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

54.126.818/0001-84

3

Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba

05.381.354/0001-47

4

Associação para auxílio da Criança e do Adolescente – PROJETO CRESCER

07.076.249/0001-20

5

Associação Pindamonhangabense de Amor Exigente – APAMEX

09.232.628/0001-97

6

Associação Pró Coalizões Comunitárias Antidrogas do Brasil

16.732.884/0001-09

7

Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba

50.455.815/0001-33

8

Entidade Assistencial Templo dos Anjos

03.774.269/0001-13

9

IA3 – Instituto de Acolhimento e Apoio ao Adolescente

10.430.790/0001-07

Artigo 4º - As entidades que apresentaram documentação com pendências apontadas pela comissão de análise terão o seu
registro prorrogado por mais (60) sessenta dias, a contar da data de 31 de outubro, prazo para regularização da pendência, sob
pena de ter o registro cancelado.

10

Lar São Judas Tadeu

47.564.851/0001-20

Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua aprovação, revogando-se a Resolução n.12/2012.

11

Liceu Coração de Jesus

62.123.336/0009-56

12

Obra social Padre Vita

45.750.162/0001-90

61.600.839/0161-59

Pindamonhangaba, 5 de novembro de 2013.
Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 220/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 220/2013, que cuida de “Aquisição emergencial de materiais
para possível epidemia de dengue”, a Autoridade Superior, de acordo com parecer da Secretaria de
Assuntos Jurídicos, anexo aos autos, nega provimento ao recurso interposto pela empresa Totis-X
Ltda. ME (processo externo 30433 de 20/11/13), e mantém sua inabilitação. E HOMOLOGA e
ADJUDICA no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Elite Eletricidade
Técnica Ltda. (02, 07, 08, 09, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 45, 46,
48, 51, 53, 55, 65 e 66); Investy Soluções, Importação e Exportação Ltda. EPP (03, 05, 06, 10, 12,
16, 17, 20, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64 e 67); Santos
Gouvea Comercial Ltda EPP – (01, 04, 13, 15, 26, 30, 58 e 59). Item cancelado: 39
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.
PREGÃO Nº. 237/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 237/2013, que cuida de “Aquisição de aparelhos eletro
eletrônicos para atender as creches e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de
Educação, anexo aos autos, HOMOLOGA e ADJUDICA no procedimento licitatório supra em favor
das empresas (itens/lotes): Entek Equipamentos Taubaté Ltda. EPP (02, 04 e 09); Jose Claudio de
Godoi Pinda ME (08); OP Materiais Importação e Exportação Ltda. ME – (01 e 05); PC Informática
& Soluções Objetivas Ltda. ME (03); T. B. Dalfré EPP (06, 10 e 11). Item fracassado: 07.
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.
PREGÃO Nº. 248/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 248/2013, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em prestação de cobertura securitária para veículos oficiais, pertencente a frota
municipal, pelo período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): Brasil
Veículos Companhia de Seguros S/A (03, 05 e 06); Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
(01, 02 e 04).
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2013.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 258/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 258/13, que cuida de “Aquisição de extintores contra
incêndio, portáteis e novos, prediais”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/preços R$): Comercial
Extintores Ltda. ME (02 – 433,00); OP Materiais Importação e Exportação Ltda. ME (01 – 112,00;
03 – 110,00).
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 261/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 261/13, que cuida de “Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de fornecimento, instalação e troca de vidros nos prédio
da Secretaria de Educação”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/preço R$): José Barbosa Moreira Filho
ME (01 – 120,78).
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 262/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 262/2013, que cuida de “Aquisição de mudas, plantas
forrageiras e grama para realizar o paisagismo e revitalização da Rod. Amador Bueno da Veiga,
parque das Palmeiras e a nova entrada do Parque da Cidade”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/
lotes): Nativerde Comércio de Plantas Ltda. ME (01, 06 e 08); Plan-Nat Comércio de Plantas e
Serviços Ltda. (02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12 e 13).
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 264/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 264/13, que cuida de “Aquisição de equipamentos para uso
operacional do Departamento de Meio Ambiente e Departamento de Licenciamento Ambiental e
Urbanismo”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Martini Comércio e Importação Ltda. (01, 02,
03, 04, 05 e 06).
Pindamonhangaba, 16 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 266/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 266/2013, que cuida de “Aquisição de 56000 formulários
impressos personalizados do demonstrativo de salário por período de doze meses, considerando
4000 mensais mais 1ª e 2ª parcelas do 13º salário”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/
lote): Print Connection Impressão Digital EPP (01).
Pindamonhangaba, 17 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 270/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 270/13, que cuida de “Aquisição de 01 (um) veiculo tipo Hatch
para transporte de passageiros, Aquisição de veiculo tipo pick-up para uso do Departamento de
Administração do Parque da Cidade e da Juventude, Aquisição de veiculo tipo picape no chassi
para uso operacional do Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, Aquisição de um
(01) veiculo automotivo utilitário tipo picape no chassi, para uso operacional do Departamento de
Meio Ambiente”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda. (01 e 02). Itens imprósperos: 03 e 04.
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 271/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 271/13, que cuida de “Aquisição de órtese”, a Autoridade
Superior homologa a adjudicação do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (itens/lotes): Ortopedia Rita de Cassia Ltda. EPP (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13 e 14).
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.

PREGÃO Nº. 274/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 274/13, que cuida de “Aquisição de material de consumo
do laboratório municipal, aplicação-testes para solorogia da dengue - atendendo o plano de
contingência municipal em dengue”, a Autoridade Superior homologa a adjudicação do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Specialab Produtos
de Laboratório Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 19 de dezembro de 2013.
PREGÃO Nº. 286/2013
A Prefeitura comunica que no PP nº. 286/2013, que cuida de “Aquisição emergencial de materiais
para possível epidemia de dengue”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): CBS Médico
Científica Comércio e Representação Ltda. (01, 04, 09, 10 e 11); Centrovale Soluções para Saúde
Ltda. (02, 03, 05, 06, 07 e 08).
Pindamonhangaba, 18 de dezembro de 2013.

